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 ٤٣من  ١صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

  

  املعد لالجتار زكاة العقار

  م١٨/٢/٢٠١٦-هـ ٩/٥/١٤٣٧يف  عبدالعزيز بن سعد الدغيثر. د: كتبه

  املقدمة

  

ـــطفاه دمحم بــــن عبــــدهللا وعلــــى  احلمــــد  أحــــق احلمــــد وأوفــــاه والصــــالة والســــالم علــــى نبيــــه ومصـ
  :آله وصحبه ومن وااله أما بعد

ب  ـــائل يف  ــــــدة مســـــــــ ــــــتجدت عــــــ ـــــــــد اســــــ ـــــــــدة فقـــ ـــارات املعـــ ــــــــاة العقـــــــــ ــــــذا زكــــ ـــــــــــارة، ويف هــــــ للتجـ
ـــــرض  ــــــــث عــــــ ـــــبعضالبحـــ ــــائ لــــــ ـــــارة،مســـــــ ـــــدة للتجــــــ ـــــــــارات املعــــــ ــــــاة العقــ ـــــــتمد  ل زكـــــ ــن هللا أســــ ومـــــــــ

  .العون والتوفيق

ـــــــل ــــــــد ربنـــــــــا تعـــــــــاىل القائــ ــاة كمـــــــــا يريـ ــــــراج الزكـــــــ ـــأل أن يوفقنـــــــــا إلخـــ ــــر :" وهللا أســــــ ــــــــق هللا الـــــ ميحـ
  ".وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه:" والقائل" ويريب الصدقات

  

  ركتبه عبدالعزيز الدغيث
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 ٤٣من  ٢صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

  .)التجارة –العقار (مفردات البحث يف تعريف : التمهيد

ــــور ـــن منظـــــ ــــــطها "... :قـــــــــال ابــــــ ها وقيـــــــــل وســـ ـــــُل ـــرُ الـــــــــدار َأصــــ ْقــــــ ــــــيء َأصـــــــــله وعُ ــــلِّ شـــ ـــــــرُ كـــــ ْقــ وعُ
ـــــوم ــة للقــــ ـــــــ ـــــــل ... وهـــــــــو َحمّل ـــــــة احلجـــــــــاز فَأمـــــــــا َأهــ ها يف لغــ ــــُل ــرُ الـــــــــدار َأصـــــ ــــ ْقـــ ــمعي عُ قـــــــــال اَألصـــــــ

ــر  ْقـــــــ ـــــد فيقولـــــــــون عَ ــــــز جنــــ ـــ ـــــــو املن ــــــارُ وهــ َقـــ َ ــل الع اعومنـــــــــه قيـــــــ َ ـــــــــي ْقـــــــــرُ ... ل واألَرض والّضِ َ والع
ـــــــلَ  ـــار النخــ قــــــ َ لع قـــــــــارٌ وخـــــــــص بعضـــــــــهم  ـــــــه دارٌ وال عَ ـــــــا لــ ــــال مــ عةُ يقـــــ ْ ـــــي ــــ ـــــزل والضَّ قـــــــــارُ املنــــ َ والع

ــــاراً  قــــــ ع دارًا أَو عَ ـــــــن  ــ ــارٌ ويف احلـــــــــديث مَ قـــــــ ـــة مـــــــــن بـــــــــني املـــــــــال عَ ـــــل خاصــــــ ــــــال للنخــــ  ...يقـــ
ــــــــــار قـــ َ ـــــري الع ُ الكثــــــــ ـــــــــل ـــــرُ الرجــــ ــــــــ قِ عْ ُ ــــــــــيط .)١(وامل ــــم الوســـ ـــــــ: ( ويف املعجـــــــــ ـــك ) ار العقــــــ ـــــــــ ـــــل ملـ كــــــــ

ـــــــــدار  ـــ ــــــاألرض وال ـــل كــــــ ـــــه أصـــــــــ ــــــــــت لـــــــ ــ ــــارات) ج ( ب ـــــــــــف  .)٢(عقــــــــ ـــــــــذا التعريـ ـــدخل يف هـــ ـــــــــ في
ــاين ـــــــــ ــــــي  املبــ ـــاتني واألراضـــــــ ـــــــــ ـــــــود والبسـ ـــــات الوقــــــ ـــــــة كمحطــــــــ ـــــــــتثمارية والتجاريــــــ ــــــــــكنية واالســــ الســـ

ــــــرتاحات ــــــــة واالســـــ ـــــاء املزروعــ ــــــي الفضــــــ ـــــــاف  .واألراضــــ ـــــــاحب الكشــــ ـــــــرف العقــــــــــار صــــ ــــــد عــــ وقــــ
  .)٣(وطواحني كمعاصر وحنوها وبساتني ودور أرض: نه

ــــــــه  التجــــــــارةوأمــــــــا  ــــــد ب ــــع يقصــ ــــ ـــــل بي ـــــــيس كـــ ـــــه؛ فلـ ـــ ــد الــــــــربح، وعلي ــــال بقصــــــ فهــــــــي تقليــــــــب املــــ
  .، وهذا مؤثر يف أحكام وجوب الزكاة)٤(التجارة

  :وجوب زكاة عروض التجارة

ـــــــة ـــــذاهب األربعــ ــاء املــــ ـــنهم فقهـــــــ ــــر الفقهـــــــــاء، ومــــــ ـــــب أكثـــــ ــــــــاة عـــــــــروض  )٥(ذهــــ ــــوب زكـ إىل وجـــــ
  :لألدلة اآلتيةالتجارة، 

                                                             
 .دار صادر – ٤/٥٩١رسم عقر  –لسان العرب  )١(
 .٢/٦١٥املعجم الوسيط  )٢(
 .٣/٢٧٣كشاف القناع  )٣(
 .٢/١٠٧مغين احملتاج  )٤(
  .١/١٥٣املهذب للشريازي  )٥(
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ــاىل - ١ ـــا: " قولــــــــــه تعــــــــ هـــــــ ّ ــــبتم   أي ـــــــا كســــــ ـــــــــات مـــ بـ ّ ـــــــــن طي ــــــــوا أنفقــــــــــوا مـ ــــــــذين آمنــ ــ ــــــــد "اّل ، وقــ
ـــــــــة التجـــــــــــارة ــ آلي ـــــــــود  ن املقصــ ــــــــد  ــره جماهـــ ـــال .)١(فســـــــــ ــــــــ ــيخ ق ـــالم شـــــــــ ـــن اإلســــــــ ـــــــة ابــــــــ ــــ  - تيمي

ـــه هللا  ـــان:   -رمحــــــــ ـــــــاجرون وكــــــــ ــــــــــب املهــــ ـــيهم تغلـ ـــــــارة علــــــــ ــــــار ،التجــــ ـــــــب واألنصـــــ ـــــــــيهم تغلــــ  علــ
ـــــــد ،الزراعـــــــــة ـــال وقــ ــــائفتني هللا قــــــ ــــــــوا ":  للطـــــ ـــــــن أنفقـ ــــــات مــ ــــا طيبـــ ـــبتم مـــــ ــــا كســــــ ـــاأخر  وممـــــ  جنــــــ

ــــــــم ــــــن لكـ ـــــــذكر" األرض مــــ ــاة فــ ـــــــارة زكــــــــ ـــــاة ،التجـــ ــارج وزكــــ ـــــر وهــــــــــو ،األرض مـــــــــن اخلــــــــ  أو العشـــــ
  .)٢(العشر نصف

ـــــــــرة  - ٢ ــــــــديث مسـ ــــــــّد : " وحلــ ـــــذي نعــ ـــــ ـــــن اّل ــــــدقة مـــــ ـــــــر أن خنــــــــــرج الّصــــ مـــ ـيبّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــــ ـــــ ــــــــان النّ كــ
 . )٣("للبيع 

ـــا - ٣ ـــــــــ ـــــ ٍ مرفوعً ــــــــــديث أيب ذرّ ـــدقتها، ويف : " وحـــــــ ـــــــــ ــــــــنم صـــــ ـــــــــدقتها، ويف الغـــــــــ ــــــل صــــــــ ــــــــــ يف اإلبـ
 . )٥("صدقته  )٤(البزّ 

ـــــــــاب   - ٤ ـــن اخلطــ ـــــــر بــــــــ ــررت بعمــــ ـــــــال مــــــــ ه قــــ ــاس أن أ ــــــن محـــــــــ ــــــرو بــــ ـــــــن أيب عمـــــ ـــــــــا ورد عــــ مـ
ـــــــــت   ـــاس فقلـ ــــــــــك  محـــــــ ــــؤدي زكات ــــــ ـــــــال عمــــــــــر أال ت ــا فقـــ ــــــ ـــــــــي آدمــــــــــة أمحلهــ ـــــــى عنقـ ـــ  وعل

ــــــري  ــــــى ظهــــ ــــــــيت علــــ ـــذه الـــ ـــــــــا يل غــــــــــري هـــــــ ــــــــؤمنني مــ ــــــري املــ ـــــــــةأمــــ ــــال وآهبــ ــــــــرظ، فقـــــــ ذاك : يف القــ
ــــال ــــــــــع، قــــــــ ــــال فضــ ــــــــــبها: مــــــــ ـــــــه، فحســ ـــني يديـــــ ــعتها بـــــــــ ـــا  فوضــــــــــ ــــــت فيهـــــــــ ــــد وجبــــــ فوجــــــــــــدت قــــــــ

ــــــا الزكـــــــــاة ــون" الزكـــــــــاة، فأخـــــــــذ منهـــ ــن عـــــــ ـــــفيان وجعفـــــــــر بـــــــ ــــــة ســــ ــان محـــــــــاس : ويف روايـــ قـــــــــال كـــــــ
                                                             

  .٧٣٨٧رواه البيهقي يف السنن الكربى برقم  )١(
 .٨/٥٣٢جمموع الفتاوى  )٢(
، والطـرباين يف ٧٣٨٨، والبيهقي يف السـنن الكـربى بـرقم ٩برقم  ٢/١٢٧والدارقطين يف سننه  ١٥٦٢واه أبو داوود يف سننه برقم ر  )٣(

وقد جهد : جماهيل، قال الذهيبمن طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه، وثالثتهم  ،٧٠٤٧، ٧٠٢٩املعجم الكبري برقم 
هـذا إســناد : ، وقـال١/٤٠٧ميـزان االعتـدال . ناد يـروى بـه مجلـة أحاديـث قـد ذكـر البـزار منهـا حنـو مئـةاحملـدثون فـيهم جهـدهم، وهـو إسـ

مع ٢/١٧٩التلخيص احلبري  يفوضعفه أيضا ابن حجر . مظلم، ال ينهض به حكم   .٣/٣١٠األلباين يف اإلرواء و  ٣/٦٩، واهليثمي يف ا
  .جارة منهالبز هو القماش، ومحله الفقهاء على ما أعد للت )٤(
النقطــاع بــني بــن جــريج ٧٣٨٩،والبيهقــي يف الســنن الكــربى بــرقم ٢٧بــرقم  ٢/١٠٢رواه الــدارقطين يف ســننه  )٥( ، وأعلــه البخــاري 

من طريق سعيد هو بن سلمة بن أيب احلسام حدثين موسى عن عمران  ٧٣٩٠ورواه البيهقي يف السنن الكربى برقم . وعمران بن أيب أنس
س بـه، ورواه الـدارقطين : عنه ٢/١٧٩ابن حجر يف التلخيص احلبري  وقال. بن أيب أنس والبيهقـي يف  ٢٦بـرقم  ٢/٢٠٠وهذا إسناد ال 

لزاي ويف: وفيه –وهو متكلم فيه  –موسى بن عبيدة الربذي  هسناد في ٧٣٩١السنن الكربى برقم    .البز صدقته قاهلا 

 



–  
 

 ٤٣من  ٤صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ــــــــاب  ـــايل جعــ ـــــــا مـــــــ ـــاة مالــــــــــك فقــــــــــال إمنـــ ـــــر  أد زكـــــــ ــــــــه عمـــــ ــ ـــــــال ل ـــــاب فقـــ ــــــــع األدم واجلعـــــ يبيــ
ــــــــــه ُ وأّدِ زكاتـ ـــــــــــه ِمْ ـــــال قوّ ـــــــــر  .)١(وآدم فقــــــ ـــول عمــ ــــــــون قــــــــ ــــــــــد يكـــ ـــع :"وقـ ـــــــال فضــــــــ ، " ذاك مــــ

 ".ويف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم:"  قوله تعاىلإشارة إىل

ــــال  - ٥ ــــــــر قــــــ ـــن بـــــــــن عمـ ــــع عــــــ فـــــ ــــــــن  ــن عمـــــــــر عـ ـــــــ ــــــــد هللا ب روى البيهقـــــــــي مـــــــــن طريـــــــــق عبيـ
 .)٢("ليس يف العروض زكاة إال ما كان للتجارة

ــــــــــةً   - ٦ ــــــذلك خلقـــــ ـــــّد لـــــــــ ـــــــــ ـــــبهت املعـ ــــــــاحبها فأشــــــــــ ـــــــــداد صـــــــ عــــــ ــــاء  ـــــــــ ــّدة للنّمــ ـــــــــ ـــــا معــــ ــــــــــ ّ وأل
  .كالّسوائم والنّقدين

  

  :عقارحكم الشركاء يف ال

ً : قال اإلمام ابن تيمية رمحه هللا يف الشركاء  . )٣(جتب الزكاة يف حصة من بلغت حصته نصا

  

  :املعد للتجارة شروط وجوب زكاة العقار

  :يشرتط يف املال اّلذي جتب فيه الزّكاة من حيث اجلملة شروط

  .مملوًكا ملعّنيٍ  العقارأن يكون  :الشرط األول

                                                             
وعبـدهللا بـن  ٣/١٨٣وابـن أيب شـيبة ١١٧٩وأبو عبيـد يف األمـوال بـرقم  ٤/٩٦ وعبدالرزاق ١/٢٢٩ترتيب مسنده (الشافعي  رواه )١(

، وإرواء ٥/٣٤٩لـى احمل: انظـر. ، وأعـل جبهالـة عمـرو بـن محـاس وأبيـه٧٣٩٢البيهقـي يف السـنن الكـربى بـرقم  ٢/٥٥٦أمحـد يف مسـائله 
  .١/٢٥٩، وجود إسناده ابن كثري يف إرشاد الفقيه ٣/٣١١الغليل 

  .٥/٢٣٤، وصححه ابن حزم يف احمللى ٧٣٩٤ي يف السنن الكربى برقم رواه البيهق )٢(
 .٢٥/٢٣جمموع الفتاوى )  ٣(

 



–  
 

 ٤٣من  ٥صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ـــــــــ ـــــه ال زكـ ـــــ ـــــــــك أن ـــــى ذلـ ـــــ ــــــرع عل ــــــــاراتاة يف ويتفــــ ـــــــــة، وال مــــــــــا متلكــــــــــه  العقــ ـــــــا الدولـ ــــيت متلكهـــ ــــــ ال
ــــان  ــــــــا كـــــــ ــــد، وال مــ ـــات التقاعــــــ ــلحة معاشــــــــ ــــــة ومصــــــــ ـــــات االجتماعيــــ ــــة للتأمينــــــ املؤسســــــــــة العامــــــ

ــــــــاف ــــوال األوقـ ــن أمـــــ ٍ  مـــــــ ـــــــــرّ ــــات بِ ـــى جهـــــ ــــــــا علــــــ ــــــــن وحنوهـ ـــدالعزيز ابـ ــــيخ عبــــــ ــىت الشـــــ ـــد أفـــــــ ، وقــــــ
ــــــــ ــــــه صــ ـــــــا ميلكــــ ــــــى مـــ ــــ ـــــه ال زكــــــــــاة عل ـــــ ن ـــــا  ــــــة هللا عليهمـــــ ــــني رمحــــ ـــــــيخ دمحم العثيمــــــ ندوق ز والشـــ

   .)١(الطالب

ما  :الشرط الثاين   أن يكون امللك 

ـــه  نـــــ ـــــك  ــرف متــــــــام امللـــ ــــد عــــــ ـــــــًا دون وقــــ مـ ــــــك تصــــــــرفًا  ــرف مبــــــــا ميلــ قــــــــدرة املالــــــــك علــــــــى التصــــــ
ــــري ـــــــــتحقاق للغـــــــ ـــــويت ،اســ ـــــــــال البهــــــ ـــــــل :" قــ ــــــربح قبــــ ـــــن الـــــ ــــــــــارب مــــــ ــــــــاة يف حصـــــــــــة مضـ فـــــــــــال زكـــ

لظهور لعدم استقرارها   .)٢(القسمة ولو قلنا متلك 

  :حكم زكاة الضمار

ملال الضماربي   :ان املقصود 

ـــــه،  ــــدخل فيـــــــ ـــــــــا يــــــــ ـــمار يف مــ ـــــال الضـــــــــ ــــــــــاة املــــــ ــــــيل يف زكــ ــــا تفصـــــ ـــــــــيت هلــــــــ ـــــذاهب الــ ـــــف املـــــــ ختتلــــــ
ــــــه   ــروا أنــــ ــــــــة ذكــــــــ ـــلفاحلنفيــ ـــال كـــــــ ــــــــري مـــــــ ــــدور غــ ـــــاع مقــــــ ـــــه االنتفـــــ ــع بـــــ ــام مــــــــ ـــــــك أصــــــــــل قيــــــــ  ،امللـــ

ـــد ــق كالعبـــــــ ـــــال ،اآلبــــــــ ــال ،والضـــــ ـــــــال ،املفقــــــــــود واملــــــــ ــر يف الســــــــــاقط واملـــ ـــال ،البحــــــــ ـــــــذي واملـــــــ ـــ  ال
ــــلطان أخــــــــــذه ــادرة الســــــ ـــدينوا ،مصــــــــ ــود لـــــــ حــــــــ ـــــــك يكــــــــــن مل إذا ا ــــــة للمالـــ ــول وحــــــــــال بينــــ  احلــــــــ

ــــــــه صـــــــــار مث ــــــــر ن بينـــــــــة لـ ـــــــــاس عنـــــــــد أقـ ـــــــدفون واملـــــــــال ،الن ــي إذا الصـــــــــحراء يف املــ ـــــــى خفـــــــ ــ  عل
  .)٣(مكانه املالك

                                                             
ز  )١(  .١٨/١٢٠، وجمموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني ١٤/٣٧جمموع فتاوى الشيخ ابن 
 .طبعة وزارة العدل – ٤/٣١٥كشاف القناع  )٢(
 .٢/٩بدائع الصنائع  )٣(

 



–  
 

 ٤٣من  ٦صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ــــد  ـــــة فقــــ ـــ ــــدالربوأمــــــــا املالكي ــــ ــــمار: قــــــــال ابــــــــن عب ــــــب الضــــ ــ ـــاحبه عــــــــن الغائ ـــــذي صـــــ ـــ ــدر ال ال  يقــــــ
ـــــــــى ــــــــذه علــ ـــــــرف ال أو أخـــ ـــــــعه يعــــ ــــــــــوه وال موضـــــ ــــــــــر ع. يرجـ ــــــــــر أثــ ــدالعزيز مث ذكـ ـــــن عبــــــــــ ــــــــر بــــــ مـــ

   .)١( ال أم أخيرج صاحبه يدري ال الذي الضمار: وفيه

ــــاج  ـــــــزم حيتـــــ ـــــــر يل، واجلــ ــربوه قســـــــــما مســـــــــتقال فيمـــــــــا يظهــ ـــــ ـــــة، فلـــــــــم يعتــ ــــافعية واحلنابلــــ وأمـــــــــا الشـــــ
ـــــــل  ــــــــن كــ ــــــــه عنـــــــــد قبضـــــــــه عـ ـــــــاة فيـ ـــون الزكــ ــــــ ــــــم ال يوجب ـــ يت أ ــــا  يت فيمـــــ ــن  ـــــــتقراء، لكـــــــ إىل اســ

  .ما مضى

  

  :لضمارحكم زكاة املال اخالف الفقهاء يف 

  :اختلف أهل العلم يف زكاة املال الضمار على أقوال

ــول األول ـــــــ ــول  :الق ـــــو قــــــــ ــــــنني، وهـــــ ــــــن الســــ ــــــى مـــ ــبض لكــــــــــل مــــــــــا مضــــ ـــــــد القـــــــ ـــى عنـــ أنــــــــــه يزكـــــــ
ـــــــوري  ــــــــ ــــــة والث ــــــــافعية واحلنابلـــــــــ ــــــــــة وأيبالشـــــــ ـــــ ـــــن احلنفي ـــــــــ ــر مـ ـــــــــ ـــــد وزفــــ ـــــــــ ـــافعية . )٢(عبيـ ـــــــــ إال أن الشـــ

ــــــــالوا ــلوا فقـ ـــــاة ن فصـــــــ ــــــــب الزكــــ ــــائع املـــــــــال يف جتـ ـــن الضـــــ ــا جيـــــــــب ال ولكــــــ ــــود حـــــــــىت دفعهـــــــ  يعـــــ
ـــــــال ــــــإن. املـــــ ــــــ ــــاد ف ــا عــــــــ ـــــــــ ــــاحبه خيرجهـ ــن صــــــــ ـــــــــ ــــنوات عـ ـــــــــــية الســــــــ ـــــــا املاضـ ـــــــــبب ألن ؛ كلهـــــ  الســـ
ـــــــــك ـــــــو ،امللـ ــــــــــت وهـــ ـــــالوا.  ب ـــــــــن:  قـــــ ـــــــو لكـ ـــــــف لــــ ــــــال تلـــ ــــــــب أو ،املــــ ـــــد ومل ذهــ ــــــــقطت يعـــــ  ســـ

يت، )٣(احلنابلة عند روايةوهذا التفصيل  .الزكاة   :واستدلوا مبا 

                                                             
 .٣/١٦١االستذكار  )١(
 .٣/١٦١االستذكار  . ٩/  ٢بدائع الصنائع  ،٦/٣٢٦، اإلنصاف ١/٤٠٩احملتاج مغين  )٢(
 . ٤٨/  ٣واملغين  ،٤٠ ،٣٩/  ٢شرح املنهاج وحاشية القليويب  )٣(

 



–  
 

 ٤٣من  ٧صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ـــــــــن - ١ ـــــــــي عـــــ ـــــــي - علـــــ ـــــه هللا رضـــــــ ــــــدين يف - عنـــــــــ ــــــون الــــــــ ـــــــه املظنــــــــ ــــــال أنـــــــ ــــان إن:  قــــــــ ـــــــــ  كـ
  .)١(مضى ملا قبضه إذا فليزكه دقاصا
ــــــن - ٢ ــــــــن عـــــ ـــــاس ابـــ ـــــــــي - عبـــــــ ـــــــــا هللا رضــ ــــــــــه - عنهمـــ ـــــــال أنـ ـــــــــرج مل إذا:  قــــ ــذه تـــ ــــــال أخـــــــــ  فــــــ

 .)٢(عليه ما عنه فزك أخذته فإذا ،خذه حىت تزكه

ـــــــد - ٣ ــــ ـــــــــو عبي ــ ـــال أب ــــــــ ـــك: ق ــــــــ ـــذا ألن وذل ــــــــال هــــــــ ــــان وإن - املـــ ـــاحبه كـــــــ ــــــــــري صــــــــ ـــــــــــه راج غـ  ل
ـــامع وال ــــه طــــــ ـــــــــه - فيـــــ ـــه فإن ـــــــــك مالـــــــ ــــــــىت ،ميينـــــــــه ومل ـــــه فمـ ــــــى ثبتـــــ  يســــــــــر أو لبينـــــــــة غرميـــــــــه علـــ

ــــــد ــــــان ،إعــــــــــدام بعــــ ــه جديــــــــــدا حقــــــــــه كــــ ــإن ،عليــــــــ ـــــك أخطــــــــــأه فــــــــ ـــــدنيا يف ذلـــــ ـــــه فهــــــــــو الـــــ  يف لـــــ
ــــــــرة ــــــــذلك ،اآلخـ ــــــــده إن وكـ ــــــد وجـ ــــــياع بعـــ ـــــان الضــــ ـــــه كــــ ــال ،النـــــــــاس دون لــــ  زال ملكــــــــــه أرى فـــــــ

ـــــــه ـــال علــــــــــى عنـــ ــــــو ،حـــــــ ــــــان ولــــ ــــــه زال كــــ ــه أوىل يكــــــــــن مل عنــــ ــــــــن بــــــــ ــــــــد غــــــــــريه مــ ــدان عنــ  ،الوجــــــــ
ــــــف ــقط فكيــــــ ـــــــق يســــــــــ ــه هللا حـــــ ــــــــذا يف عنــــــــــ ــــال هــــ ـــــه ،املــــــــ ـــزل مل وملكـــــــ ـــــه يـــــــــ ـــــــ ـــــــــــف أم ،؟ عن  كيـ

  .)٣(له مالك غري كان إن به أحق يكون

ـــــاين ــول الثــــ ـــــــ ـــــب ال :الق ــــــــاة جتـــــ ــــــال يف الزكـ ــمار املــــ ـــــتأنفا حـــــــــوال مالكــــــــــه ويســـــــــتقبل ،الضـــــــ  مســـــ
ـــن ـــــــه يــــــــــوم مـــــــ ـــــــثقبضـــ ـــــــة والليـــ ــول احلنفيـــ ـــــو قــــــــ ـــــــــور وأيب ،، وهـــــ ـــــــــو وقتــــــــــادة ،وإســــــــــحاق ،ثـ ، وهـ

ـــــــد ــــــن أمحـــــ ــــــة عــــــ ــــــ ــال. )٤(رواي ـــــــــ ــــــــــدالرب فقـ ــ ـــن عب ـــه ابـــــــــ ـــال إليـــــــــ ــى امل ومـــــــــ ـــدين علــــــــــ ـــــــل يف الـــــــــ ماطـــــ
ـــا ـــــوب، وحنوهــــــــ ـــــــــد واملغصــــــ ـــا :"واجلاحــ ـــــــــاس أمــــــــ ــــــإن القيــ ـــــل فـــــ ـــــا كــــــ ــــــــتقر مــــــ ــــــــة يف اســـ ـــــــري ذمـــ  غــــ

ـــك ــــذا املالـــــــ ـــاة ال فهـــــــ ـــــــــى زكـــــــ ــــــــه علــ ـــــــه مالكـــ ـــــــــذلك فيـــ ــرمي وكــ ـــــــد الغـــــــــ ــــــــدين اجلاحـــ ـــــل للـــ  ذي وكــــــ
ـــــــة ــــــــزم ال فإنــــــــه ذمـ ـــاحب يل ـــال صـــــ ــى يزكــــــــي أن املـــــ ــــــ ــا عل ـــــــة يف مــــــ ـــريه ذمـ ــبا غـــــ ــان غاصــــــ  لــــــــه كــــــ

  .)٥(" غاصب غري أو

                                                             
 ٥٨٩األموال أليب عبيد ص  )١(
 ٥٨٩األموال أليب عبيد ص  )٢(
 ٥٩٤األموال أليب عبيد ص  )٣(
 . ٤٨/  ٣واملغين  ،٩/  ٢بدائع الصنائع  )٤(
 .٣/١٦٢االستذكار  )٥(

 



–  
 

 ٤٣من  ٨صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

  ـــــــنألن ــوب شــــــــــروط مـــ ـــاة وجـــــــــ ــال يف الزكـــــــ ـــك:  املـــــــــ ــام امللـــــــ ــــــو ،التــــــــ ــــــري وهـــــ ــــــــق غــــ  متحقـــ
ــــه ـــــ ــــوك هـــــــــو إذ ،في ـــــ ـــــة ممل ــــ ـــدا ال رقب ــــــ ــــد ،ي ــــــرج فقـــــ ـــــــده عـــــــــن خـــ ــ ـــــــم وتصـــــــــرفه ،ي ــ ــــــــب فل ـــــــــه جتـ  علي
 .)١(مكاتبه يد يف الذي كاملال ،زكاته

  ـــالوألن ـــــــمار املــــــ ـــــــري الضــ ـــــه منتفـــــــــع غــ ــــــــك حـــــــــق يف بــــ ــــــول لعـــــــــدم ،املالـ ــــــــده وصـــ ـــــه يـ ــــ  ،إلي
ــــدور يكــــــــــن مل إذا واملـــــــــال ـــــاع مقــــــ ـــــه االنتفـــــ ـــــون ال املالــــــــــك حــــــــــق يف بـــــ ــه الــــــــــكامل يكـــــ ـــــــا بــــــــ  ،غنيـــ

 .)٢(للحديث الغين غري على زكاة وال

  ــــــاء ألنو ــــرط النمـــــــ ـــــوب شـــــــــ ـــــــــاة لوجــــــــ ـــد ،الزكــــ ـــــــــ ــون وقـ ــــــــــ ـــاء يكـ ـــــــــ ـــــــا النمـ ـــــــا حتقيقــــــ  يف كمــــــ
ــــــروض ــارة عــــــ ـــــــــ ـــديرا أو ،التجـ ــــــا تقـــــــــ ـــــــــدين يف كمــــــ ـــــال ،النقـــ ـــذي واملـــــــ ــــــــــى ال الـــــــــ ـــــوده يرجــ  ال عـــــــ

 .)٣(فيه االستنماء حتقق يتصور

  :يلي ما صيغته تاءواإلف العلمية للبحوث الدائمة اللجنة على سؤالوقد ورد 

ــــــــــة أراض:  س ــــــــــا مملوكــ ــــي لنــ ـــــمى وهــــــــ ــــق تســـــــ ـــــــدارس ملرافــــــــ ـــــــذه.  كاملـــــ ـــا ال األرض وهـــــ  ميكننـــــــــ
ـــــــــــرف ـــا التصــ ـــع فيهــــــــــ ــــــد إال لبيــــــــــ ـــــذ بعـــــــ ـــــة أخــــــــ ـــــــــات موافقــــــــ ـــــــــة اجلهــــ ــد الرمسيــــ ــــتهم بعـــــــــــ  يف رغبـــــــــ
ــــــــرائها ـــــــإذا ،شــــ ـــــاجوا فـــــ ــــرائها إىل احتـــــــ ــــــدفعون شــــــــ ــــــ ــا ي ـــــــــ ـــــــــثمن فيهـ ــــــانوا وإذا ،الـــ ـــون ال كــــــ ـــــــــ  يرغب
ـــها ـــــع نعرضــــــــ ــــــ ـــــتغرق ،للبي ـــــــــرتة وتســــــ ــ ـــــةامل ف ـــــدة وافقــــــ ــــنوات عــــــ ــــل ،ســـــــ ــــــــب فهـــــــ ـــــــا جتـــ ــــ ـــــــاة علين  زكــــ
ـــــــالل ــــــرتة خــــ ــــار فـــــ ــــــــذه انتظـــــــ ــــة هـــ يت ؟ املوافقـــــــ ـــــا  ـــــــة مبــــــ ـــت اللجنــــ ــــتم إذا: فأجابــــــــ  ممنـــــــــــوعني كنـــــــ

ـــرف مـــــــن ــــيكم زكـــــــاة فــــــــال التصــــ ــا علـــ ــــرف متلكــــــــوا ىتحـــــــ فيهــــــ ـــــــك وبعــــــــد ،فيهـــــــا التصـــ ـــب ذل  جتـــــ
ــــاة ـــــتقبال الزكـــــــ ـــال إذا مســــــ ــــا حــــــــ ـــــــول عليهـــــــ ــــن احلــــ ـــــــــني مـــــــ ــدء حــ ــــــــتمكن بـــــــــ ـــ ــــــــــن ال ــــــــرف مـ  التصـــ

  .)٤(فيها

                                                             
موع للنووي  ،١٤٩/  ١املهذب  ،٤٨ ،٤٦/  ٢املغين البن قدامة  )١(  . ١٦٦/  ١اإلشراف للقاضي عبد الوهاب  ،٣٤١/  ٥ا
 . ٩/  ٢بدائع الصنائع  )٢(
 . ٢٦/  ٣البناية على اهلداية  )٣(
 .٩/٣٤٠فتاوى اللجنة  )٤(
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 ٤٣من  ٩صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ـــــــثالقـــــــول ا ــــــه أخـــــــذ مالـــــــك،  :لثال ـــه، وبـ ــــدة حـــــــني قبضــــ ــــنة واحـــ ـــه يزكـــــــى لســـ ــد كتـــــــب أنــــ فقـــــ
ـــــــدي  يـــ ــــــــان  ــــــــاس، فكــ ــــــــه النـ ــــــــم فيــ ــــــــال ظلــ ــــــز يف مـ ــــد العزيــــ ـــــــــن عبــــــ ـــــر ب ـــــــن دمحم إىل عمـــــ ــــروة بـــ عـــــ
ـــك  ـــــه يف ذلـــــــــ ـــــــ ــــــــــه عامل ــــــــــه فراجعــ ــ ــــــــنهم زكات ـــــــذ مــــ ـ ـــيهم، ويؤخــــ ـــرد علـــــــــ ــــــــال، فكتــــــــــــب أن يـــــــــ العمــــ

ــــــه ــن كــــــــل عـــــــــام أو ســــــــنة واحـــــــــدة، فكتــــــــب إليـــ ـــذها مـــــــ ــــمارا فزكـــــــــ: " خـــــ ــــــاال ضــــ ــــان مـــ ه إن كــــ
ـــــــدة  ـــــنة واحــ ـــــــــت لـــــــــه"ســــ ـــــــال: ، قل ــــــــمار ؟ قــ ــا الضـ ــــــذاهب : " مـــــــ ـــال . )١("الـــ ـــــه املــــــ ويقصـــــــــد بــــ

ــــال  ــــة، واملــــــ نــــــ ّ ـــــك بي حــــــــــود إذا مل يكـــــــــن للمالـــــ ـــّدين ا ، والـــــــ ــادرًة ــــلطان مصـــــــ ــذي أخــــــــــذه الّســــــ ـــــــ اّل
ـــــــن  ــدري مــــ ــــــــذي ال يـــــــــ ـــ ـــــروق اّل ــــــذه، واملســــــ ــــــــى أخـــــ ـــ ـــــــاحبه عل ـــــدر صــــ ــــــذي ال يقــــــ ـــــ ــــوب اّل املغصـــــــ

ــــــــــر ــى معسـ ــــدين علـــــــــ ـــــــ ـــــــرقه، وال ـــــدالرب .ســــ ــــــ ـــــــــن عب ــ ـــال اب ــــــــ ــــــــــا: ق ــــكم أمـ ـــــــ ـــــــــه(  ال  فإنـــــــــــه)  هللا رمحــ
ـــــب ــه أوجـــــ ــاة فيــــــــ ـــــدة زكــــــــ ـــــا واحـــــ ــــــى قياســـــ ــــ ـــــه عل ـــــ ـــــــدين يف مذهب ـــ ـــــــرض ويف ال ـــــارة العـــ  مل إذا للتجـــــ

  .رايمد صاحبه يكن

ــــال وقــــــــد  ـــــول قــــ ـــــك كقـــ ـــــــك يف مالـــ ــــر واحلســــــــن عطــــــــاء ذلـ ــــــن وعمــــ ـــــــي العزيــــــــز عبــــــــد بــ  واألوزاعـ
   .)٢(واحدة زكاة إال فيه عليه ليس يقولون هؤالء كل

ــــــروط زكـــــــــاة  والـــــــــراجح ــــــا دامـــــــــت شـــ ـــــــى أنـــــــــه مـــ ــــــة علــ ــه جازمـــ ــــــة عليـــــــــه، ونيتـــــــ ــــــروض منطبقـــ العـــ
ـــــــــول ــــــل حــ ــــــــا يف رأس كـــــ ـــــــنني، ويقيمهـــ ــــــن الســــ ــــى مـــــ ـــــــا مضـــــــ ــــــــــه عمــــ ــه يزكيـ ــــــوة البيـــــــــــع، فإنـــــــــ ، لقـــــ

  .وعدم وجود ما يعارضها أدلته، واستناده إىل أقوال الصحابة،

ـــألة ـــــاة : مســــ ـــــتوىل زكــ ــن تســـــــليمه أو اســ ـــــائع مـــــ ــ ــع الب ـــــ ـــــــذي امتن ــــارة ال ـــــد للتجـــ العقـــــــار املعــ
   :بتسليمه هللجهات املختصة إللزام عليه الغري وحتتاج إىل الرفع

                                                             
ب ال زكاة إال يف الناض كت  -رواه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه ) ١(   . ٦٩٠٠ : حديث -اب الزكاة 
 .٣/١٦١االستذكار  )٢(
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 ٤٣من  ١٠صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ــــــــر ـــمار، أن األظهـــ ــــــال الضــــــــ ـــــــم مـــــ ـــــــا حكــــ ــــــــد  هلــــ ــن تســـــــــــليمه يعـــ ـــائع عـــــــــ ــــــــع البــــــــ ـــ ــا امتن ألن مـــــــــ
ً يف يده   .وقد ذكر اخلالف فيما سبق، والراجح فيه مغصو

  أن يبلغ املال النصاب: الشرط الثالث

ـــــى  ــــــــاء علــــ ـــع العلمـ ــــــد أمجــــــ ـــ ـــــــرطوق ــــــذا الشــ ــــــذهب)١(هـــ ـــــــاب الـــ ــتند  ، ونصــ ــــه، ومســـــــ ــــــع عليـــــ جممـــ
ــــيبّ ملسو هيلع هللا ىلص اع مـــــــــا روي عـــــــــناإلمجـــــــــ ـــــ ــّذهب، : " النّ ـــن الـــــــ ــــرين مثقـــــــــاًال مــــــ ــــن عشـــــ ـــــلّ مـــــ ـــــــــيس يف أقــــ ل

ــــــدقة  ــٍم صـــــ ـــــــــن مـــــــــــائيت درهــــــــ ـــــــــلّ مــ ـــــــي . )٢("وال يف أقـ ـــــــــة رضــــ ــــــر وعائشــ ــــــن عمـــــ ـــــــــديث ابــــ ويف حــ
ــا  ـــــــاعًدا نصـــــــــــف " هللا عنهمـــــــــ ا فصــــ ــــارً ـــــــرين دينـــــــ ــــلّ عشــــ ــن كـــــــ ــذ مـــــــــ خـــــــــ ـــــان  ـــــــــيبّ ملسو هيلع هللا ىلص كــــــ ــ أّن النّ

ــــــني  ـــــن األربعـــــ ا دينـــــــــــاٍر، ومــــــ ــــــــارً ـــــــيب . )٣("دينـــ ـــن النــــ ـــــــــح عــــــــ ـــــذه األحاديـــــــــــث ال تصــ  إال أن هــــــ
)٤(.  

ــــــــأ ـــــــــك يف املوطـ ــال مال ـــــــ ــــــد ق ـــب :" وقـــ ، أن الزكـــــــــاة جتــــــ ـــد ــــــ ـــا عن ـــــتالف فيهــــــ ــــيت ال اخــــ ــــنة الـــــ ـــ الســ
ــــــــا ـــارا عينــــــ ـــــــــ ــــرين دينــ ـــــم . يف عشـــــــــ ــــــــــائيت درهـــــــــ ـــــب يف مــــ ــــا جتــــــــ ــــــــــى أن )٥("كمــــــــــ ـــــــــاع علــــ ، فاإلمجـــــ
  ).مثقاالً (= نصاب الذهب عشرون دينارًا 

ــــــول  ــــــــــة ورد يف قـــــــــ ــــــــاب الفضـــــ ـــــــــــيبّ ملسو هيلع هللا ىلص ونصـــــــ ــــ ـــــــن : " النّ ـــــــــس أواٍق مــــــــ ــــــــا دون مخــــــ ــــيس فيمـــــــ ــــــــــ لـ
  .)٦("الورق صدقة 

  :النصاب الذي تقوَّم به عروض التجارة
                                                             

 .٥١اإلمجاع البن املنذر ص  )١(
 -كتـاب الزكــاة   -يف املطالـب العاليـة للحـافظ ابـن حجـر العسـقالين كمــا .رواه ابـن أيب شـيبة وفيـه عبـدالكرمي بـن أيب املخـارق ضـعيف)٢(

  . ٩٣١ : حديث -مع يف حدود الزكاة ب جا
  .، وفيه إبراهيم بن إمساعيل، ضعيف كما يف التقريب ١٧٨٧ : حديث -ب زكاة الورق والذهب  -كتاب الزكاة   -سنن ابن ماجه  )٣(
  .٢٥/١٢جمموع الفتاوى  )٤(
   ٥٨٤ : حديث -ب الزكاة يف العني من الذهب والورق  -املوطأ كتاب الزكاة  )٥(
  .١٤٨٤أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  )٦(

 



–  
 

 ٤٣من  ١١صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ـــــــــة ـــــروض التجاريـ ــه العـــــ ــــــــ ــــــذي تقــــــــــوم ب ــــ ـــــــاب ال ــــــــم يف النصـــ ــ ــــــــل العل ـــــــف أهــ ـــ ـــــار  اختل ــــــه العقـــــ ــــ ومن
  :على أقوال املعد لالجتار

ــــــــول األول ـــــابني  :القــــــــ ـــــــــ ـــن النصــ ـــــــــ ــــــل مــــ ـــــــــ ألقـ ـــــــــون  ــــــــــومي يكـــــــ ــ ــاب( أن التقــــ ــــــــــ ـــــــذهب  نصــــ الـــــــــ
  .)١(، ألنه األحظ للفقراء، واألبرأ للذمة، وهو قول احلنفية واحلنابلة)والفضة

ـــــاين ــــــــ ــــــول الث ـــــــــاعة  :القـــــــ ـــرتيت البضــــ ـــــــــإن اشــــــــــ ــــ ــــــه، ف ــــــــرتيت بـــــــ ـــا اشـــــ ــ ـــــــ ــــون مبـ ـــــــومي يكـــــــــ أن التقــــــ
ــــــــــــت  ـــــة، قومـــ ـــــــــ لفضـ ــــــــاعة  ـــــــــــرتيت البضـــــــ ـــــذهب، وإن اشــــ ــــــ ـــــــاب الــــ ــــت بنصــــــــ ـــــــــ ـــذهب، قومــ ـــــــــ لـــ

ـــــــــافعية ـــــــــول الشــــ ــــــــــو قــــ ــــــــة، وهـــ ـــــــــاب الفضـــــ ـــــــائع )٢(بنصــــ ـــع أن البضــــــ ــــــــــة ، والواقــــــــــ لعملـــ ـــــرتى  تشــــــــ
ــــــالت ورقيــــــــة  ـــــا مــــــــن عمــ ــة، بــــــــل غطاؤهـــ ــن الــــــــذهب أو الفضــــــ ــاء مــــــ ــــــه غطــــــ ــيس لــ ــــــــة، ولــــــ الورقي

  .أخرى، أو من قوة البلد االقتصادية، إضافة إىل الذهب والفضة

ــــــــــث ـــــول الثالـــ ـــــــ ــــه، ويف  :الق ــــــدم تذبذبـــــــــ ــــــــه وعـــــــ ــــــرا لثباتــــ ـــــــــــذهب، نظـــــــ لــ ــــــــون  ـــومي يكــــ أن التقــــــــــ
ـــ ـــض الفقهـــــــــ ـــــــل بعـــــــــ ــــــــــا جعـــــ ــــــــــو مــ ـــــــــة، وهــ ــــــــديد للفضـــ ــــاض الشــــ ــــــــــل االخنفــــــــ ــــــــــرين املقابــ اء املعاصــ
ـــرة  ـــــــو زهـــــــــ ـــــــــيخ دمحم أبـــــ ــــــــنهم الشـــ ـــــذهب، ومــــ ــــاب الـــــــ ـــ ـــومي بنصـــــ ــــــون التقـــــــــ ـــــــــه هللا  –يرجحــــــ  -رمحـــ

  . )٣(والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور دمحم األشقر

ــع ـــــيب  :القــــــــول الرابــــــ ــــن النـــ ــنص عــــ لــــــ ــــت  ـــــا هــــــــي الــــــــيت ثبتــــ ـــ لفضــــــــة أل ــون  ــومي يكــــــ أن التقــــــ
 ـــــل ــــــــــوي أن األصـــــــ ــذا يقــ ـــحابة، وهــــــــــ ــــــــن الصـــــــــ ــــــــت عــــ ـــــة فثبــــ ـــــاب الفضـــــــ ــــــــا نصـــــــ ـــــــــو ، وأمــــ هـــ

  .نصاب الفضة

                                                             
  .٢/٥٠٩، الفروع ٢/٢١٩شرح فتح القدير  )١(
  .٣/١٠٦اية احملتاج  )٢(
  .٨٨أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضا الزكاة املعاصرة املنعقدة يف دولة الكويت ص  )٣(

 



–  
 

 ٤٣من  ١٢صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ــراجح ــــــــابني،  والــــــــ ـــن النصــ ـــل مـــــــ ألقـــــــ ــون  ـــــــــومي يكــــــــ ـــــــــهأن التقـ ــــــــارة، : وعليـ ـــــروض التجــ فــــــــــإن عـــــ
ـــإذا جـــــــــاوزت  ــــة، فــــــ ـــن الـــــــــذهب والفضـــــ ــا يقابلهـــــــــا مــــــ ـــدي، مث ينظـــــــــر يف مـــــــ ـــورق النقــــــ لــــــ ــــــوَّم  َقـــ تُـ

  .واألقل يف هذه األزمنة نصاب الفضةاألقل منهما، ففيها الزكاة، 

  

ـــــــع ـــــرط الرابـ ــف أن يســــــــلم: الشـــ ـــــــود املكلــــــ ـــــــن وجـ ـــــى  مـ ـــون علـــ ــــــانع، واملــــــــانع أن يكـــــ املــ
  .النّصاب ينقص املال دوندين  العقارات املعدة للتجارة مالك

ـــــــد  ــدينوقـــ ــــــون الــــــــ ــم يف كــــ ــل العلــــــــ ــــــــن  اختلــــــــــف أهــــــــ ـــــــــاب مــ ـــال دون النصـ ـــنقص املـــــــ ــــذي يـــــــ الــــــ
يت   :موانع وجوب زكاة عروض التجارة، وأشهر األقوال ما 

ـــــول األول ـــب :القـــــــ ـــــه ذهــــــــــ ــــــــروض، وإليــــــــ ـــــــــاة العـــــ ــــاب زكـــ ــــنقص نصـــــــــ ـ ــدين يــــــــ ــــــــــة  أن الـــــــــــ احلنفيـــ
يت القولودليل هذا ، )١(واملالكية واحلنابلة   : ما 

ـــه  - ١ ـــــائهم : " قولــــــــ ــــــــــذ مـــــــــــن أغنيـــــــ ــــــــدقة تؤخـ ـــيهم صــــ ــــرض علــــــــ ـــــد فـــــــ ــــأخربهم أن هللا قـــــــ فـــــــ
ا، . )٢("فرتد على فقرائهم    ومن عليه ألف ومعه ألف فليس غني

ــول عثمـــــــــان  - ٢ ـــزّك : ولقـــــــ ــــــ ــــــــؤّده ولي ــــن فليـ ــــه ديـــــ ـــــ ــان علي ـــن كـــــــ ـــاتكم فمــــــ ــــــ ــــــهر زك ــذا شـــ هـــــــ
 ّ  .)٣("ة مالهبقي

ـــــــن  ــاهرة مــــــ ــــــــــ ــوال الظـ ــــــــــ ـــاب يف األمـ ـــــــــ ــــــنقص النصـ ـــــــــدين ال يـــــــ ــــــــــرون أن الــــ ـــ ــة ي ــــــــــ ــع أن احلنابلـ ـــــــــ ومــ
ــــــــتثنوا  ــــم اســ ـــــــ ـــن األرض إال أ ــــارج مـــــــ ـــــــــام واخلـــــــ ــــــة األنعـ ـــ ـــــىيمـ ـــة علـــــ ـــهورة الروايــــــــ ــــــدين املشـــــــ  الـــــ

                                                             
 .طبعة العدل – ٤/٣٢٣كشاف القناع   ٧ ،٤/  ٢حاشية ابن عابدين و  ،٤٣١/  ١حاشية الدسوقي  )١(
  .٥٢ومسلم يف صحيحه برقم  ١٤٣٦يف صحيحه برقم  رواه البخاري )٢(
و البيهقي يف السـنن  ١٠٣٧٨وابن أيب شيبه يف املصنف برقم  ٦٨٦٢وعبدالرزاق يف املصنف برقم  ٥٩٣رواه مالك يف املوطأ برقم  )٣(

  .٩٣٩، وصححه ابن حجر يف املطالب العالية يف بعد إيراده لألثر ورقمه ٧٣٩٥الكربى برقم 

 



–  
 

 ٤٣من  ١٣صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ــــــتدانه الــــــــذي ـــــــاق املزكــــــــي اســ ــــــى لإلنفـ ــــــزرع علــ ـــــه ،والثمــــــــر الــ ـــــــا يســــــــقطه فإنـــ ــــــــن عــــــــن روي ملـ  اب
  .)١(بقي ما يزكي مث وأهله مثرته لىع أنفق أو استدان ما خيرج:  عمر

ـــاين ـــــــول الثـــــــ ــــــا،  :والقــ ـــــــاة مطلقـــ ـــــــــع الزكـــ ـــو أن الــــــــــدين ال مين ــــــــولوهـــــــ ـــد،  قـ ــــافعي يف اجلديـــــــ الشــــــ
ــر ألن ــلم احلــــــــ ـــــك إذا املســــــــ ـــــــــا ملـــــ ـــــوال نصـ ـــت حـــــ ـــــــه وجبـــــــ ـــاة عليـــ ـــــه الزكـــــــ ـــالق فيـــــ  األدلــــــــــة إلطـــــــ

ـــــة ــــــ ـــاة املوجب ـــال يف للزكــــــــ ــوك املــــــــ ــــــــه  )٢(اململـــــــــ ــــــــوىوعليـــ ـــ ــــــة  فت ـــــ ـــــــــاء اللجن ــ ـــــة لإلفت ـــــــــوى و الدائمــــــ فتــ
ز و الشي   .الشيخ ابن عثيمني رمحة هللا عليهمفتوى خ ابن 

ـــــــرجح ـــة الثالــــــــــــث  واملـــــ ــــــــــن اخلليفـــــــــ ــه مــ ـــــــــ ــــوى بـ ــــحة الفتــــــــ ــــــ ـــــه، ولصــ ــــــــــوة دليلـــــــ ــول األول، لقــ ـــــــــ القـ
ــــــــد  ـــه، وقـ ــــــ ــــنهم خمالفت ــــــد مـــــ ـــحابة، ومل يصـــــــــح عـــــــــن أحـــ ــن الصــــــ ــــــمع مـــــــ ـــــى مســـ ــــ ــــان  عل عثمـــــ

لناجذ لتمسك بسنة اخللفاء الراشدين والعض عليها    .أمر 

لتقسيطاأل: مسألة  .رض املشرتاة 

ــــــــد  ــــــار املعــــ ـــــــــذا العقــــــ ــه إال هـــ ـــــــــ ــيس لديـ ـــــــــ ــــــف لـ ــــ ــــرتاض أن املكلــ ــــــــ ف ـــــــــــور، و ــول اجلمهـ ـــــــــ ــــــــــى قـ ــ عل
لطريقة اآلتية لتقسيط، فإنه خيرج زكاته    :للتجارة، والذي اشرتاه 

ــة  ــــــــة احلـــــــــول  اتقيمـــــــــة العقـــــــــار = الزكـــــــــاة الواجبـــــــ ايـ ـــدين –يف  ــــــــع  إمجـــــــــايل الــــــ ـــــت مجيـ لـــــــــو حلــــ
  األقساط

ـــال لســــــ ـــان النـــــــــاتج  ــــاب بفـــــــــإن كــــــ ـــك فـــــــــال ز  أو كـــــــــان دون النصـــــ ــــالف ذلــــــ ـــه، وخبـــــ ــــاة عليــــــ كـــــ
خراج نصف العشر   .عليه زكاة الناتج 

ـــــــــروض املشــــــــــرتاة  ـــاة العـ ـــــرج زكـــــــ ــــاخينا، ختـــــ ــــن مشــــــ ـــوى مــــــ ـــ ــــ ــــــــه الفت ــ ـــــــــافعية وعلي ـــول الشـ ـــــــ ــــى ق وعلــــــ
                                                             

 ٣/٤٢املغين  )١(
 . ٤٠/  ٢شرح املنهاج حباشية القليويب  )٢(

 



–  
 

 ٤٣من  ١٤صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

  .لدين دون اعتبار للدين

ة: الشرط اخلامس ّ   .أن يكون زائًدا على احلاجات األصلي

ـــــــريهم،  ــة دون غـــــ ـــــــــ ــــــرتطه احلنفيـ ــــــــد اشــــــ ـــــلى هللا وقــــ ـــــيب صـــــــ ـــــــ ــاهر، ألن الن ــــيس بظــــــــــ ــــــــ ـــــــــرتاطه ل واشـــ
ـــت  ـــا إذا كانـــــــ ــألون عمــــــ ــــوا يســــــــ ـــــاة، ومل يكونـــــ ــــــــه جلبايــــــــــة الزكــــ ـــل عمالـ ــــــــان يرســــــ ـــــــلم كــ ــه وســ عليـــــــ

  .األموال الزكوية الظاهرة زائدة عن احلوائج األصلية

  

  :املعدة للتجارة العقاراتزكاة ب اخلاصة شروطال

ـــــــابقة،  ـــــروط الســـ ـــروض إضــــــــــافة إىل الشـــــ ــــــاة العـــــــ ـــوب زكــــ ــــروط يشــــــــــرتط لوجـــــــ ـــرى شــــــ ــا أخـــــــ ــــــــ بيا
يت   .فيما 

  حوالً كامال العقارنية التجارة عند متلك : الشرط األول

ــة ــروض الشــــــــــافعية واحلنابلــــــــ ـــــــد متلــــــــــك العــــــــ ــــــــارة عنـــ ـــــــة التجــ ــــرتاط نيـــ ــــــى اشــــــ ـــص علــــ ـــــــد نـــــــ ، )١(وقـــ
ــــه،  ـــول كلــــــ ــــتمرة احلـــــــ ـــــــــة، املســــــ ــــــــــة اجلازمــ لني ــــــارة إال  ــــــــــه ال يصــــــــــار إىل التجــــ ـــــال البهـــــــــــويت ألن قـــــ

ــي  ــــــــافاحلنبلــــــــ ــــ :"يف الكشــ ــــــــــةألن األعمـــــــ لني ــرتان النيـــــــــــة  ،ال  ــــــب اقــــــــ ـــــــل، فوجـــــ ـــارة عمـــ والتجــــــــ
ـــــارة إال  ـــــــــري للتجــــــ ـــــــال تصـ ـــــــتعمال فــــ ـــــــــل لالســـ ـــــــــة يف األصـ ــــــا خملوقــ ــــ ــــــال وأل ــــــــائر األعمـــــ ــــــــــه كســ ب
ــــــاره يف مجيعــــــــــه  ـــــن اعتبـــ ــــــرط أمكــــ ـــــــه شـــ ـــــول ألنــ ـــــــــع احلـــــ ـــــــــة يف مجي ــرب الني ـــــــه، وتعتـــــــ ــــة كعكســ لنيـــــ

  .)٢("فوجب كالنصاب

                                                             
موع  )١(   .٤/٢٥١، املغىن طبعة دار هجر ٦/٤٨ا
 .طبعة وزارة العدل -٥/٤٠كشاف القناع  )٢(

 



–  
 

 ٤٣من  ١٥صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

  :وعليه

ـــــا ل .١ ـــاراً للقنيــــــــــة مث نواهــــــ ً أو عقــــــــ ـــــــا ــــــــرتى أعيـــ ــــــــا إال إذا إذا اشــ ــــــــدأ حوهلـــ ـــــال يبــ ــــــارة، فــــــ لتجــــ
ـــارة ً أخــــــــــرى للتجـــــــ ــا ــــرتى أعيــــــــ ـــــــــن الشــــــــــافعية وذهــــــــــب .)١(عهــــــــــا مث اشــــــ ــــــــي مـ ـــــــــو و  الكرابيســ أبـ
ــى  ـــــــــ ــــن أيب موســ ـــــل وابـــــــــ ــــــــــن عقيــــــــ ـــ ــــر واب ـــــــــــة بكـــــــــ ــ ــــــن احلنابل ـــــــاة مـــــــ ـــــا زكــــــ ـــــــب فيهــــــــ ـــــا جتــــــ ــــــــ إىل أ

ــــــــــروض ــــــــــة  .)٢(العـ ـــــــني رمحـ ـــــــــيخ العثيمــــ ـــذه الشــ ــــــه وتلميــــــــ ــــــعدي يف فتاويـــــ ــــــــــيخ الســـــ ــه الشـ ورجحـــــــــ
ـــــــا ــــــــال او  .)٣(هللا عليهمــــــ ـــــ ــــــــــه هللاق ز رمحـــ ـــــــــن  ــــ ــــــــــدالعزيز اب ـــ ـــــــيخ عب ـــــــاة  :"لشــــــ ـــراج زكــــــ ـــــــــ ـــــــــــزم إخـ ــ يل

  .)٤( " األرض من حني العزم على البيع
ــــإن  .٢ ــــة، فــــــ ـــــه إىل القنيـــــ ــــول غـــــــــري نيتــــ ــــــاء احلـــــ ــــارة، وأثنــــ ـــ ً أو عقـــــــــارًا للتجــ ـــــا ـــــــرتى أعيــــ إذا اشــ

ـــا  عهــــــ ــــــه إال إذا  ــدأ حولـــ ـــــإن رجعـــــــــت نيتـــــــــه إىل التجـــــــــارة فـــــــــال يبـــــــ ــــع، فــــ ــــارة ينقطـــــ ـــــول التجـــــ حــــ
ً أخرى  .)٥(للتجارة مث اشرتى أعيا

ـــــــاة   .٣ ــا زكـــــــــ ـــــــــ ــــــال يزكيهـــــ ـــــــــ ـــــــــرتددة، فـ ــــــه مـــــــ ــــــ ـــ ـــــــــت نيتـ ـــــارة أو كانـــــــ ــــــــــ ــــــــة التجـ ـــــزم بنيــــــــ إن مل جيـــــــــــ
ـــروض ــــــــــ ـــــه هللا .)٦(العـ ــــــــني رمحـــــــــ ــــــــيخ العثيمــــــ ـــــــــواب للشــــــ ــــــذه :"ويف جـــــ ـــــــــيس األرض هــــــــ ـــا لـــــ ـــــــــ  فيهــ

ــــاة ــــزم عنــــــــده لــــــــيس دام مــــــــا أصــــــــالً  زكــــ ـــد عــــ ـــــى أكيـــــ ــــــــا علـــ ــــارة، أ ــــيس جتــــ ـــــاة فيهــــــــا فلــــ  ألنــــــــه زكـــ
 .)٧("عليه اةزك فال املائة يف واحداً  لو الرتدد ومع مرتدد

ــــــــد   .٤ ــــــــــه، وقــــ ــــــــاة عليــ ـــــــــــال زكــــ ـــــــارة فـ ـــــــــن للتجـــــ ــــال، ومل يكـــ ـــــــظ املــــــــ ـــاراً حلفـــــ ـــرتى عقـــــــــ إن اشـــــــــ
ــــــــؤال اآليت ـــــــــــه هللا الســــ ز رمحـ ـــــــــــن  ــــــدالعزيز بـ ــــيخ عبــــــ ــــــــئل الشــــــــ ـــــــك: "ســــ ـــــــة أمتلـــــ  وال أرض، قطعـــــ

ــا منهـــــــــا، أســـــــــتفيد ـــت وأتركهـــــــ ـــــــة، لوقــــــ ــــل احلاجــ ـــــب فهـــــ ــــي جيــــ ـــــــرج أن علـــــ ـــاة أخــ ــــن زكــــــ ــــذه عـــــ  هـــــ
                                                             

موع ١/٣٠٠، الكايف البن عبدالرب ٢/٢٩٨املبسوط للسرخسي  )١(   .٤/٢٥٨، املغين ٦/٤٨، ا
موع ) ٢(  .٤/٢٥٧املغين  ،٦/٤٨ا
 .٣/٩١، الشرح املمتع ٢٠١السعدية ص الفتاوى  )٣(
ز  )٤(  .٩/٣٢٣، فتاوى اللجنة ١٤/١٦٠جمموع فتاوى الشيخ ابن 
موع ١/٣٠٠، الكايف البن عبدالرب ٢/٢٩٨املبسوط للسرخسي  )٥(   .٤/٢٥٨، املغين ٦/٤٨، ا
موع ٢/٢١٨فتح القدير البن اهلمام  )٦(   .٤/٢٥١، املغىن طبعة دار هجر ٦/٤٨، ا
 .١٧/٤٦١وع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني جمم )٧(
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ـــت وإذا األرض؟ ـــــــــاة أخرجـــــــــ ــــل الزكـــ ــــــــــي هــــــــ ـــــــــــدر أن علــ ــــــــــامث أقـ ـــــل يف نهــ ـــــــرة؟ كـــــــ ــــــــاب "  مـــــ فأجــــ
ــــه هللا ــــيس :رمحــــــــ ـــــك لــــــــ ـــــاة عليـــــــ ـــــذه يف زكـــــــ ـــــــــروض ألن األرض هـــــــ ــــا العـــ ـــــب إمنــــــــ ــاة جتـــــــ ـــــــــ  يف الزكـ
ـــــــــا، ــــــــدت إذا قيمتهـــــــ ـــارة، أعــــــــ ـــــــــ ــــــــــارات واألرض للتجــــ ــــــــيارات والعقــــــ ــــــرش والســــــــ ـــــــــ ـــا والفـ ـــــــــ  وحنوهــــ
ـــروض ـــــــب ال عــــــ ــــــــإن عينهـــــــــا، يف الزكـــــــــاة جتــ ــد فـ ـــــــال ـــــــــا قصـــــــ ــــين املــ ـــــدراهم أعـــــ  تعـــــــــد حبيـــــــــث الــــ
ــــع ــراء للبيــــــــ ـــــــــ ــــــــار، والشــ ــــــــــت واالجتـــــ ـــــــــاة وجبـــ ـــــــا يف الزكــــ ـــــــــد مل وإن. قيمتهــــــ ـــــل تعــــ ــؤالك كمثــــــــ ـــــــــ  ســ

 .)١(زكاة فيها ليست هذه فإن

  

  على املكاتب العقارية العقار هل يشرتط عرض: مسألة

ــــــــم فإنـــــــــه  ــــــــل العلــ ـــــد أهـ ــًا لقواعــــ ز ال يشـــــــــرتط ذلـــــــــك، تطبيقـــــــ ــــــــن  ـــدالعزيز ابــ ــــيخ عبــــــ قــــــــــال الشـــــ
  .)٢( " يلزم إخراج زكاة األرض من حني العزم على البيع :"رمحه هللا

ــــأ ــــــــ: لةمســـــ ــــارإن أعـ ـــــ ـــل  د العق ــــــ ـــــــارة ب ــــــرض التجــ ـــ ـــنة كاملـــــــــة ال لغ ـــــــع ســــــ ــ ـــــــتغنائه للبي الســ
  عنه

ـــارة،  ــــــــع لغـــــــــري التجــــــ ــــــــار للبيـ ــــرض العقـ ــــن عـــــ ــــى مـــــ ـــــ ــــيخ العثيمـــــــــني رمحـــــــــه ال زكـــــــــاة عل قـــــــــال الشـــــ
ـــــــد إذا :"هللا ـــذه أعـــــــ ـــــــــ ـــــارة هــ ـــــــــارة العمـــــــــ ــــــــــه للتجـــــ ــــ ـــــــا أن فعلي ــــول مت إذا يزكيهـــــــ ـــــــــ ــــن احلـ ـــــــــــة مــــــــــ  نيـــ

ــــــــــارة، ــــــتم مل وإن التجـــ ــــــــول يــــــــ ـــى احلــــــ ــــــــــ ــــــــع، )٣(عل ـــــا البيــــــ ــــــا مل إذا وأمـــــــــ ــــــــــارة، ينوهـــــــ ــــــــن للتجــــ  ولكــــــ
ـــت ـــــــه انتهـــــ ــــا حاجتــ ـــه يتيســـــــــر ومل منهـــــ ـــــرتيها مـــــــــن لــــــ ـــاة ال فإنـــــــــه ســـــــــنة، بعـــــــــد إال يشـــ  عليـــــــــه زكــــــ

                                                             
ز  )١(  .١٤/١٦٤جمموع فتاوى الشيخ ابن 
ز  )٢(  .١٤/١٦٠جمموع فتاوى الشيخ ابن 
 .على عرضها للبيع: أي)  ٣(
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ـــــــــا، يف ــــــاة وإمنــــــــــا مثنهـ ــى الزكــــ ــــذه علــــــــ ــــــــدراهم هــــــ ـــــــــيت الــ ـــــها، الـ ـــول عليهــــــــــا مت إذا قبضـــــ  .)١(" احلـــــــ
  .ويدخل فيه كل بيع ليس لغرض التجارة

  

ــــألة ــــــا: مســـــ ـــ ــــــــا إذا بن ـــــــار كمـ ــ ـــــز العق ــع، ومل جيهــــ ــوى البيـــــــ ـــــى إن نـــــــ ـــــع ومضــــ ــــ ـــرض البي ه لغــــــ
  حول

يت العلم يف هذه املسألة على قولنياختلف أهل  ما فيما    :بيا

ـــــــدة،  ــــنة واحــــ ـــــــاء إال لســـــــ ـــور اإلنشــــ ـــار يف طــــــــ ـــــــاة العقــــــــ ــ ــــــه ال ختـــــــــــرج زكــ ـــــــــة إىل أنـــــ ذهـــــــــــب املالكيــ
ـــــاء ـــــو اســــــــــتغرق اإلنشـــــ ــــــــدير  ولـــــ ـــــاجر املــ ــــــــني التـــــ ـــــــــلهم يف التفريــــــــــق بــ ـاء علــــــــــى أصـ ــ ـــــــــنوات، بنـــــــ سـ

  .واملرتبص

ـــــب اجلمهـــــــــور إىل وجـــــــــوب  ــــوق، وذهــــ ـــنة بســـــــــعر الســـــ ــــه كـــــــــل ســــــ ـــــــــه بتقوميـــــ ــــاة العـــــــــروض في زكـــــ
  .، وعليه الفتوى)٣(ورجح اإلمام ابن تيمية رمحه هللا .)٢(مث خترج زكاته

ــراجح ـــــــ ـــرتبص وال ـــــــدير واملـــــــ ــــاجر املـــ ـــــــني التـــــ ـــــرق بـــ ـــــــود دليـــــــــل يفـــــ ــــــــدم وجـــ ـــــــور، لعـ . قــــــــــول اجلمهـــ
ـــــــة لإلفتـــــــــاء ــــوى اللجنـــــــــة الدائمــ ـــــ ــــــه فت ـــ ــــه. )٤(وعلي ــــــــذي مل جيهـــــــــز : وعليـــــ ــــــــار الـ ـــــــزم تقـــــــــومي العقـ ــ يل

                                                             
 .١٧/٤٦٥جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني  )١(
  . ٤/٢٤٨املغين  ،١٢٧/  ٢روضة الطالبني  ،٢/١٩٠: املبسوط  )٢(

 
 .٢٨/٩٠و  ٤٥و  ٢٥/١٥جمموع الفتاوى )  ٣(
 .٩/٣٦١فتاوى اللجنة  )٤(
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ـــــــــوى  ـــــــى فت ــ ــــــــيقن، عل ــــــــه متـ ــــــــال ألنـ ــــرج زكـــــــــاة رأس املـ ـــــــا ختـــــ ــ ـــــــل فإ ــــإن جهــ ـــــ ـــوق، ف ـــــــة الســــــ بقيمــ
يت نصها   .)١(الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف مسألة شبيهة و

  

ــــألة ــــــف: مســـــ ِم املكلـــ ــــوّ ـــــــل يقـــــ ــت هــ ــــالطوب واإلمسنـــــــ ــار كـــــ ـــــاء العقـــــــ ــــ ـــدة لبن  األدوات املعــــــ
ِم البناء فقط وحنوها األصباغ واملسامريو    أم يقوّ

ن هلا حالنياملتأخرون من احل   :نابلة يفصلون يف هذه املسألة 

ــال االوىل ــــــال البهــــــــــويت :احلــــــــ ــــى (  :"قــــ ــــه ويبقــــــ ــــبغ بــــــ ــــباغ مــــــــــا يصــــــ ــــــــرتى صــــــ ـــــــره ) وإن اشــ ( أثـــ
ـــل وعصــــــــفر وحنــــــــوه  ـــــ ــــــــوة ) كزعفــــــــران وني ــوم عنــــــــد ( كلــــــــك وبقــــــــم وف ــــــارة يقــــــ ـــرض جتــ ـــــو عـــــ فهـــ

ـــــام )  ــــه ( متـــــــ ــه العتياضــــــــ ـــــــــ ـــــباغ ) حولـ ـــــىن ( أي الصـــــــ ــــــــــه معـــــــ ــــــــــوب ففيــ لثــ ــــائم  ــبغ قــــــــ ـــــــــ ــــن صـ عــــــــ
ــــــارة و  ـــه كســــــــــمن التجـــ ــــــــا يـــــــــدهن بــــــ ـــــــرظ ومـ ــــــص وقــ ـــــــه كعفـــ ــدبغ بــ غ ليـــــــ ـــرتيه د ــــه مـــــــــا يشــــــ مثلـــــ

  .ذكره ابن البناء) وملح 

ــره يف  ــــــر ذكــــــــ ــــ ــــــــه أث ــه ال يبقــــــــــى لــ نــــــــ ــــــل  ــــ ــــــــه وعل ـــــاة فيــ ــــــــــه ال زكـــــ ن ـــــــة  ـــ ـــى الغاي وجــــــــــزم يف منتهـــــــ
  .)٢("الفروع 

ـــويت :احلــــــــال الثانيــــــــة ــــــار (  :"قــــــــال البهـــــ ـــــر كمــــــــا يشــــــــرتيه قصــ ـــــى لــــــــه أثـــ ــاة فيمــــــــا ال يبقـــ وال زكــــــ
ـــــــور  ــــى ونــ ــــــنان وحنـــــــــوه مـــــــــن حطـــــــــب وقلـــــ ــابون وأشـــ ــــــــن ) ة وصـــــــ ــــــاض عـ كنطـــــــــرون، ألنـــــــــه ال يعتـــ

لثوب وإمنا يعتاض عن عمله   .)٣(شيء يقوم 

                                                             
 .١٧/٤٦٧جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني  )١(
 .طبعة العدل – ٥/٤٦كشاف القناع  )٢(
 .طبعة العدل – ٥/٤٦كشاف القناع  )٣(

 



–  
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ـــــار أن  ــــــاحب العقـــ ـــى صـ ــــــإن علـــــ ـــــدم فــ ـــــــاء علــــــــى مــــــــا تقــ ـــدخل يف البنــــــــاء، وبن ـــا يـــــ ـــــل مـــــ ـــــوم كــ يقـــ
ــــــــا ال  ـــا، وال يــــــــــدخل مــ ـــــــــالط وحنوهـــــــ ـــــــاب وبـ ــــــد وأخشـــ ــــ ــــــبس وحدي ـــت وجــــ ـــــوب وإمسنـــــــ ـــن طـــــ مـــــــ

  .للعزل وحنوهيبقى له أثر كاحلطب الذي يطبخ به القار 

  

  . كيفية تقومي األرض حتت التخطيط والتطوير: مسألة

ـــــــه هللا يف  ـــــال رمحـــ ــــــــد قـــــ ــــوال الزكويــــــــــة، فقــ ــــــومي األمــــــ ــــــابطا يف تقــــ ــــة ضــــ ـــــــــام ابــــــــــن تيميــــــ ذكــــــــــر اإلمـ
ــــار ــــــوب والثمـــــــ ــــاة احلبـــــ ـــــل يف زكــــــ ـــــذر الكيــــــ ــد تعــــــ ــــرص عنـــــــــ خلـــــــ ـــدير  ــل، : التقـــــــ ــذر الكيـــــــــ إن تعـــــــــ

ـــم لعلـــــــــ ـــــــدير  ــل تقـــــ ـــــــــ ــــــن، والكيـ لظــــــ ـــــــــــدير  ـــرص تقـ ــــ ــرص، واخلـــــ ـــــــــ خلـ ـــدر  ـــــــن قـــــــــ ــــــــــدول عـــــ ، والعــ
  .)١(العلم إىل الظن عند احلاجة جائز

ــون  ـــنهم فيكـــــــ ــــــالف بيــــــ ــع اخلـــ ـــــــربة، وإن وقـــــــ ــل اخلــ ـــــــؤال أهـــــــ ـــــــا بســ ـــــــوقية هلــ ــر يف القيمـــــــــة الســ ينظـــــــ
  .التقومي مبتوسط السعر وهللا أعلم

  

  .املشرتي وقبضه لههل يشرتط نقل العقار : مسألة

ـــــــة املبا ــــــــــــك وكتابــــــ ـــــلم الصـ ــــــــــار، وتســــــــ م للعقـــ ــــــــه  ــــك ألن ملكـــــ ــــــــرتط ذلـــــــــ ـــــــق ال يشـــــ ــــــ ــــــة توثي يعـــــــ
ــد أفـــــــــىت  ـــــد، وقـــــــ ـــــــه هللاللعقــــ ــــــني رمحــ ــيخ العثيمـــ يت الشـــــــ ـــــا  ــألة مبــــ ـــــــذه املســـــــ ــه :"يف هــ ـــــــاة عليـــــــ  الزكــ

 .)٢("ولزم ثبت قد البيع مادام الصك، يستلم مل ولو األرض، هذه يف

                                                             
 .٣٢/٢٣٦، ٢٠/٣٥٠جمموع الفتاوى )  ١(
 .١٧/٤٦٥جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني  )٢(

 



–  
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  أن يتملكها بفعله: الشرط الثاين

ــــــــذا الشـــــــــــرط؛  ـــــى هـــ ـــــــارة، وعلــــــ ــــروض التجــــ ــن عـــــــ ــــة مـــــــــ ــــائع املوروثـــــــ ـــــون األعيـــــــــــان والبضـــــــ ال تكــــــ
ــــو  ـــــــو نـــــــ ــــ ــــــدأ ول ــــــــارة، فيبـــــ ـــــرى للتجـــ ــــان أخــــــ ـــــــــعها يف أعيـــــــ ـــــــا ويضــ ـ ــــــىت يبيعهـــ ــــــارة حـــــ ـــــا التجـــــ ــــــ ى 

  . )١(حوهلا من الشراء الثاين

ـــــب ـــب  وذهــــ لنيـــــــــة، فتجــــــ ــــارة  ـــــا تصـــــــــري للتجـــــ ــــ ــــــة إىل أ ـــــن احلنابلـــ ــــــل مــــ ــــــن عقيـــ ــــر وابـــ أبـــــــــو بكـــــ
  .اشرتاط أن يتملكها بفعله ا، فلم يرو )٢(فيها الزكاة

بة فعلى قولني   :فإن متلكها 

ـــول األول ـــــــ ــــــ :الق ــــول أيب يوســـــــــــف أن فيهــــ ـــــــو قــــــ ـــــــــك، وهـــ ــــن التملـ ـــــــــارة مــــــ ــة التجـ ـــــ ا الزكــــــــــاة بنيـــ
ــــــــري ـــــــــوا يف تفســ ـــد أدخلـ ــــــة، فقـــــــ ــــ ـــــد احلنابل ـــــ ـــة، واملعتمــــــــــد عن ـــــــ ـــن احلنفي ــــــــــه : مـــــــ أن يتملكهــــــــــا بفعل

ـــــــري  ــــــــــاح أو بغــــــ ــــــــــة كالنكـــ ــري حمضـــ ـــــــــــة غـــــــــــ ــالبيع أو معاوضــ ـــــــــ ــة كــ ـــــــة حمضـــــــــــ ــا مبعاوضــــــ ـــــــــ أن يتملكهــ
  .)٣(معاوضة كاهلبة

ـــاين ـــــــ ــ ــــول الث ــن :القــــــــ ـــــــور مــــــــــ ـــــــول اجلمهـــــ ـــــــــو قـــــ ــــــــه، وهـــ ــــاة فيــــ ـــــــه ال زكــــــــ ـــــــــــة  أنـــــ ــــة واملالكيـ احلنفيــــــــ
  .)٤(والشافعية وهو قول عند احلنابلة

ــتند  ـــــــول يســــــــ ــــحابة، وكــــــــــل قـــ ــــــحة، وال فتــــــــــاوى للصــــــ ــــــة واضــــ ـــــا أدلــــ ـــــــيس فيهـــــ ــــــألة لـــ وهــــــــــذه املســــ
  .لتعليالت متكافئة، وهللا أعلم

                                                             
موع ١/٢٩٨، الكايف البن عبدالرب ٢/١٩٨املبسوط للسرخسي  )١(   .٤/٢٥٠، املغين ٦/٤٨، ا
 .٧/٥٦اإلنصاف  )٢(
 .٥/٣٩كشاف القناع  )٣(
 .٢/٣٧٨، املبدع ١/٣٩٨، مغين احملتاج ١/٤٧٢، حاشية الدسوقي ٢/١٢بدائع الصنائع  )٤(

 



–  
 

 ٤٣من  ٢١صفحة 
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ـــــألة ـــــــل : مســـــ ــــة مثـــ ـــــار هبــــــ ــــان العقـــــ ـــتثمرها إن كــــــ ـــاع الزراعــــــــــي إذا مل يســـــــ ـــــــي اإلقطـــــــ أراضـــ
نِحت له وتركها لسنوات   .للبيعوهي معروضة  من مُ

ـــــــاة  ــــــــإن فيهــــــــا زكــ ـــــــارة ف ــــــــة التجـ ـــها بني ــــــة إذا قبضـــــ ـــــــة أن اهلبــ ـــــــد احلنابلـ ـــــد عنـ ــول املعتمـــ ــــــى القــــــ علــ
ا، إن انطبقت مجيع الشروط األخرىالعروض، ف   .يلزمه زكا

  مضي احلول من حني متلكه للبضاعة بنية التجارة: الشرط الثالث

  .)١("ال زكاة يف ماٍل حّىت حيول عليه احلول"ومستند ذلك عموم حديث 

ــــال  ــل مــــــــ ـــــــــ ـــــــــك يف كـ ـــــة، وذلـــ ــنة القمريـــــــ ـــــــــ ــــــــاة السـ ــــــول مراعــــ ــــوالن احلــــــ ـــــــار حــــــــ ـــــــل يف اعتبـــــ واألصـــــ
  .زكوي اشرتط له احلول

ـــــــــه ـــــــــرطني بقولــ ــــــذين الشــ ــــــــة إىل هـــــ ــــن تيميـــ ــــــــــام ابـــــــ ـــــار اإلمـ ــــــــد أشــــــ ـــ ــــــار جتـــــــــــب : "وق ـــــــــؤالء جتـــــ هــ
ـــــــى   ـــا جيــــــــب علـ ــلمني كمـــــ ــــــور علمــــــــاء املســــــ ـــــة ومجهــ ــــة األربعـــ ــــــد األئمــــ ــــــاة التجــــــــارة عنــ ــــــيهم زكــ علــ

ـــل  ــد أن يبيكــــ ـــيئا يقصــــــ ــن اشــــــــرتى شـــــ ــــربحمــــــ ــــــواء عمـــــــل فيــــــــه عمــــــــال أو مل يعمــــــــل  عــــــــه بــــ ســ
ـــــــا  ـــــــا أوســــــــواء اشــــــــرتى طعامـ ــــــــد أو ثيـ ـــــك مــــــــن بل ــــل ذلـــ ــافرا ينقــــ ــــــواء كــــــــان مســــــ ـــــــوا وســ و حيـ

ــا  ــــــــع دائمــــــــ ـــديرا يبيــ ـــــــــان مـــــــ ــــــــاق أو كـ ـــت النفــ ه إىل وقـــــــ ـــ ــــــــه حيبســـــــ ــ ـــــا ب ــــــــان مرتبصـــــ ـــد أو كــ ـــــــ إىل بل
  .)٢("ويشرتى كأهل احلوانيت فهؤالء كلهم جتب عليهم زكاة التجار

 

                                                             
، وابـن ماجـه عـن عائشـة رضـي عـن علـي  ١٥٧٣داود يف سـننه بـرقم  وأبـو عن ابن عمر  ٦٢٦رواه الرتمذي يف جامعه برقم  )١(

، وإسناد كل واحد منها ال خيلو من مقال، إال أن احلديث يتقوى مبجموع طرقه، وممـن عن أنس  ١/٩٠هللا عنها، والدارقطين يف سننه 
  .٣/٢٥٤واء قواه النووي وابن حجر يف التلخيص احلبري والزيلعي يف نصب الراية واأللباين يف اإلر 

 .٢٩/٩٠ جمموع الفتاوى )٢(

 



–  
 

 ٤٣من  ٢٢صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ـــــع ــــرط الرابـــ ــــارة عــــــــن النصــــــــاب  ململــــــــوكا قيمــــــــة العقــــــــار تــــــــنقص أن ال: الشــــ بنيــــــــة التجــــ
  يف احلول كله

ــة ـــــــافعية واحلنابلـــــــــــ ـــذهب الشــــــ ــو مــــــــــ ــــدم)١(وهـــــــــــ ـــديث املتقـــــــــ ـــــــــ ــــــّىت :"، للحـ ـــــاٍل حـــــــ ــــــاة يف مــــــــ ال زكـــــــ
  ". حيول عليه احلول

ـــــه،  ــــــــول، ال جبميعــــــ ـــر احلـــ خـــــــ ـــــــــار  ــــــــافعية إىل أن االعتبــ ـــة ومتـــــــــــأخرو الشــ ـــــب املالكيـــــــ ـــــــد ذهــــــ وقـــ
  .)٢(ألنه أيسر على املكلف

ــــــــق وأمـــــــــا احل ـــــــــه ال يشــ ـــــول دون مجيعـــــــــه، ألن ـــريف احلــــ ـــــــاب يف طــــــ ــــوغ النصــ ــ ــــرتطون بلـــ ــــــة فيشـــــ نفيـــ
  .ذلك، وأما تطبيقه يف مجيع احلول فأمر شاق

ــــــــراجح ـــــــــــرى  والــــــــ ــــــــــوال األخـــــ ـــريح، وألن األقــــــ ـــــــــ ــــــــحيح الصــــ ــــديث الصــــــــ ـــــــــ ـــول األول، للحـــ ـــــــــ القــــ
ــــ ــــــــات واألصــــــــــ ــــــــــوافر املعلومــــــ ـــــــــع تــــ ـــــرة مـــــ ـــي متيســـــــــ ـــــــــ ــــقة، وهــ ـــــــتندة إىل املشــــــــــ ـــبية مســـــــ ول احملاســـــــــــ

  .احلديثة عند التجار

  

  :املعدة للتجارة العقاراتصفة تقومي 

  :اختلف العلماء يف تقومي ما أعد للتجارة على أقوال

ـــول األول ــــــــافعية أن  :القــــــــ ــــــذهب الشـــ ـــــــو مـــــ ـــــعر الشـــــــــــراء، وهــــ ــــــــومي بســــــ ـــــون التقـــ مأن يكــــــ ـــــوّ  تقــــــ
ـــا  ـــى مـــــــ ــــــين علـــــــ ــــروض مبــــ ـــع، ألن نصــــــــــاب العــــــ ـــوم البيـــــــ ـ ـــــــراء ال يــــــ ــــوم الشـــ ــــعرها يــــــ ــــــــروض بســــــ العـ

                                                             
موع  )١(   .٤/٢٥٢، املغين ٥/٥٤ا
  .٢/٣٨حاشية البجريمي  )٢(

 



–  
 

 ٤٣من  ٢٣صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ـــــــاة ــــــب أن جتـــــــــــب الزكــــ ـــــــــرتاه التـــــــــــاجر بـــــــــــه، فيجـــــ ـــــــرت  اشـ ــــــــو مل يشــــ ــــــا لـــ ـــــه، كمـــــ ــــــرب بــــــ ـــــــــه، وتعتـــــ فيـ
  .)١(شيئاً 

ــــــــاين ـــ ـــول الث ــوق، ويف  :القــــــــ ـــــــعر الســـــــــ ـــومي بســــ ــــــون التقــــــــ ـــــــــاراتأن يكـــــ ـــــــوقية  العقــ ــــــــة الســــ لقيمـــ
ـــــــن  ــور مـــــ ـــــــــ ـــول اجلمهـ ــــو قـــــــــ ـــة، وهــــــــ ــودات الزكويـــــــــ ــــــ ـــ ــــــم إىل املوجـ ـــــــول، وتضــــــ ـــــوالن احلـــــ ـــــــــد حـــــــ عنـــ

  ، )٢(احلنفية واملالكية واحلنابلة

يت واواستدل   :)٣(مبا 

ــــــــ - ١ ــــــر  حلمــ ــول عمــــ ــــال : اسقــــــــ ــــاب وآدم فقــــــ ــــــــايل جعــــــ ــــا مــ ــــــال إمنــــــ ـــــــك فقــــ ــــاة مالـــ ـــــ أد زكـ
 . )٤(قومه وأد زكاته

ــــد قـــــــــال - ٢ ـــن زيـــــ ــابر بــــــ ــــــــاة، مث : وعـــــــــن جـــــــ ـــه الزكـ ـــــــت فيــــــ ــــــــوم حلــ ـــــه يـ ــن مثنــــ ـــــو مـــــــ ـه بنحــــ قومــــــــ
ـــــــــول ـــــــــان يقـــ ــــــــاس كـــ ـــــــــــن عبــــ ــــــــــى أن ابـ ــــــــــه، علــ تــ ـــرج زكا ـــع، : أخـــــــــ ـــىت يبيــــــــــ ـــــــرتبص حـــــــــ لـــــ س  ال 

  ".والزكاة واجبة عليه
ـــالو  - ٣ ــاري، قـــــ ـــــــن عبـــــــد القـــــ ـــــــرمحن ب ــــى : عـــــــن عبـــــــد ال ــــــت علـــ ـــن عمــــــــر كنـ ـــت املـــــــال زمــــ بيــــ

ــــــاهدها  ـــــبها شـــــ ـــــــــار، مث حســــــ ــــــوال التجــ ـــع أمـــــ ـــــاء مجــــــــ ــــــرج العطــــــ ـــــــاب، فكـــــــــــان إذا خـــــ بـــــــــــن اخلطــــ
  .وغائبها، مث أخذ الزكاة من شاهد املال على الشاهد والغائب

ــالو  - ٤ ــراهيم، قــــــــ ــــــــ ــــــت عليــــــــــه : عــــــــــن إب ــــ ــان للتجــــــــــارة، إذا حل ـــــــه إذا كــــــــ ــل متاعـــ ـــــوم الرجــــــــ يقـــــ
  .الزكاة، فيزكيه مع ماله

                                                             
  .١/١٦١، املهذب ١/٣٩٩مغين احملتاج  )١(
تهد ١/٥٢٧فتح القدير  )٢(   .٣/٣٣، املغين ١/٢٦٠، بداية ا
  .٥٢١رواها أبو عبيد يف األموال ص  )٣(
  .تقدم خترجيه )٤(

 



–  
 

 ٤٣من  ٢٤صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ـــران - ٥ ــــــن مهـــــــ ـــون بــــ ـــــــال ميمـــــــ ـــــــــدك إذا ح:" وقـــ ـــــا كــــــــــان عنـ ــانظر مـــــ ـــاة فــــــــ ــــــــك الزكـــــــ ـــــت عليــ ـــ لــ
ـــــالءة  ــــــــن يف مــــــ ــــن ديـــ ـــــــــان مـــــــ ـــا كــ ــد، ومــــــــ ـــة النقـــــــــ ـــــــه قيمــــــــ ـــــع، فقومــــ ــــرض للبيــــــ ـــــــد أو عـــــــ ـــن نقــــ مــــــــ

  ".فاحسبه، مث اطرح منه ما كان عليك من الدين، مث زك ما بقي

ـــــــلف وأجلهـــــــــم  والـــــــــراجح ــــن أئمـــــــــة الســ ــه عـــــــــن عـــــــــدد مـــــ ــــه، وثبوتـــــــ ـــــ ـــوة أدلت ـــــاين لقــــــ ــــ ــــــول الث القـــ
القتد ، وقد أمر    .اء بهعمر 

  املعدة للتجارة العقاراتوقت تقومي 

  :اختلف أهل العلم يف وقت تقومي عروض التجارة على قولني

ــــــــول األول ــــــال أبـــــــــو  :الق ـــه قـــ ـــي احلــــــــول، وبــــــ ــاة مبضــــــ ــــوب الزكـــــــ ــــومي وقـــــــــت وجــــ أن يكـــــــــون التقـــــ
ه مث أخرج صدقته:" واملالكية لقول عمر حلماس )١(حنيفة ِمْ   .)٢("قوّ

ـــاين ـــــــ ــ ــــول الث ــــــــومي  :القــــــــ ــــــــــون التقــــ ــــا، ألن أن يكــ ـــر إخراجهــــــــ خـــــــــ ـــــــــــو  ـــــــــاة، ولـ ـــــــــت أداء الزكـــ ـــ وق
ــــف ودمحم  ـــــو يوســــ ـــ ــال أب ـــــة، وبــــــــه قــــــ ــــــا إىل القيمـــ ــــة منعهــ ــــ ـــــــه والي ــــن العــــــــني، ولـ ـــــزء مــــ الواجــــــــب جـــ

  .والشافعية واحلنابلة - )٣(صاحبا أيب حنيفة –بن احلسن 

  .وهللا أعلم لصراحة أمر عمر  الراجحوالذي يظهر أن القول األول هو 

  

  قيمة العقار املعد للتجارةإن جهلت : مسألة

                                                             
  .١/٥٢٧فتح القدير  )١(
  .تقدم خترجيه )٢(
  .١/٥٢٧فتح القدير  )٣(

 



–  
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ـــــاً  ـــن املقــــــــــرر فقهـــــ ـــــــدة الكــــــــــربى  مـــــــ ــــــــك"القاعـــ لشــ ـــزول  ـــــــ ـــــــني ال ي ــــــا"اليقـــ ـــــــن  ، وتطبيقــــــــــًا هلــــ فمـــ
ـــــــن  ـــــة، أو بوارهـــــــــا، أو نـــــــــدرة مــ ـــة يف املنطقــــ ـــود حركـــــــــة عقاريــــــ ــدم وجــــــ ــل قيمـــــــــة العقـــــــــار لعـــــــ جهـــــــ

   .فإنه خيرج زكاة رأس املالحيتاج إليها كاملزارع النائية، 

ــــــة رمحــــــــه ــــــن تيميــ ــــــام ابــ ــــد ذكــــــــر اإلمــ ـــــــن هللا أن  وقــــ ـــه مـ ــــدار مــــــــا وجــــــــب عليـــــ مــــــــن شــــــــك يف مقــــ
  .)١(الزكاة بىن على اليقني

ـــــــه هللا ـــــــــــني رمحــــــ ــن عثيمــ ـــــــــ ـــيخ ابــ ـــــــــ ــــال الشـ ـــــب :"قـــــــــ ــــــون أن الواجــــــــ ـــراج يكـــــــ ـــاة إخــــــــــ ـــــــن الزكــــــــــ  مــــــ
ـــــــــروض ـــــــا حبســــــــــب العـ ـــــــت قيمتهـــ ـــ ـــثالً  الزكــــــــــاة، وجــــــــــوب وق ـــان اشــــــــــرتى إذا فمـــــــ  ســــــــــلعة اإلنســـــــ

ـــــة ــــت مبئــــ ـــــاوي وكانـــــ ــد تســــ ـــــــوب عنـــــــ ــــــاة وجــ ــرين مئـــــــــة الزكـــ ـــــه وعشـــــــ ـــــــي فإنــــ ــــ مئـــــــــة يزكــ  رين،وعشـــــ
ـــرتاها وإذا ـــــــــة اشـــــــ ــــــــــت مبئـ ـــــــــد وكان ـــــــوب عنـ ـــــــاة وجـــ ــــــاوي الزكـــ ــــــــانني تســــ ـــــه مثــ ـــــــــي فإنـــــ  مثــــــــــانني، يزكـ

ــــــن ـــــــــ ً  لكـ ـــا ـــــــــ ــــ ــــــول أحي ـــــــــ ــــــا إن أدري ال أ يقـ ـــت، جلبتهــــــــــ ــــــــــ ـــت وإن نقصـــ ــــــــــ ـــ ـــاذا زادت طُلب ــــــــــ  فمـــ
ـــنع؟ ــول أصــــــــ ـــــه فنقـــــــــ ــــــي: لــــــ ــــــال؛ رأس تزكـــــ ـــــــال رأس ألن املـــــ ــــــيقن، املــــ دة متـــــ ــــــــز ــــــــــنقص أو والـــ  الــ
  . )٢("اليقني إىل الشك عند فنرجع فيه مشكوك

ـــــه هللاو  ـــــة قـــــــــــال رمحــــــ ـــــــامهات العقاريــــــ ــــن املســــ ــــــــواب عـــــــ ـــــــــدر :"يف جـــ ــــــــامهة فتقــ ـــل املســـ ـــــــنة كــــــــ  ســــ
ــــــرج ـــن الزكـــــــــــاة فتخـــــ ــــــــه، املـــــــــــال رأس عــــــــ ــــدر وإذا ورحبـــ ــــا قـــــــ ـــــــ ـــــــــض يف أ ـــــــــنوات بعــ ـــت الســ  نقصــــــــ

ـــــن ـــال رأس عـــــ ـــا املــــــــ ــــــــك فمــــــــ ــــاة إال عليـــ ـــــا زكـــــــ ــــــغ مـــــ ــو فقـــــــــــط، تبلـــــ ــــان ولـــــــــ ـــك كـــــــ  رأس دون ذلــــــــ
ــــال ــرض فـــــــــإذا. املـــــ ـــــــ ــــك ف ـــــذه يف ســـــــــامهت أنـــــ ـــــــثالً  األرض هــــ ــــت مــ ـــــاوي وكانـــــ ــــــف، مئـــــــــة تســــ ـــ  أل

ـــاء مث ـــا جــــــــــ ــــــــول عليهــــــــــ ــــــــــبحت احلـــــ ـــــاوي ال وأصـــ ـــــــانني إال تســــــــ ، مثــــــ ــــــــًا ــــيس ألفـــــ ـــــك فلـــــــــ  إال عليــــــــ
ـــــاة ــــــانني زكــــ ، الثمـــ ــًا ــــو ألفـــــــ ـــــامهت ولـــــ ــا ســــ ــــــــت فيهـــــــ ــــة تســـــــــاوي وكانـ ــارت ألـــــــــف، مئـــــ  عنـــــــــد وصـــــــ

، وعشرين مئة تساوي احلول متام   .ألفاً  وعشرين مئة زكاة وجب ألفًا

                                                             
 .٢٨٤خمتصر الفتاوى املصرية )  ١(
 .١٧/٤٦٧جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني  )٢(

 



–  
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ـــــال شـــــــــــككت وإذا ــــــدري فــــــ ــــل تــــــ ـــــــر؟ أو تكســـــــــــب هـــــــ ـــــــــك ختســـــ ــــــي ال فإنــ ــــال رأس إال تزكـــــ  املــــــــ
ـــــــط، ـــــك فقـــ ـــــــــيقن، املــــــــــال رأس ألن وذلــــــ ــــــــــربح متــ ــارة أو وال ـــــــكوك اخلســـــــــ ــا، مشـــ ــــرح فيهمـــــــــ  فيطـــــــ

  .)١("املتيقن ويبقى املشكوك

ـــــــألة ــــــن : مســـــ ــمله مــــــ ـــــــ ــا تشـــ ـــــــ ــوي ومـــ ـــــــ ــاء الزكـــ ــــــــ ح إىل الوعــ ـــافة األر ـــــــ ــــزم إضــ ـــــل يلــــــــ هـــــــ
  العقارات املعدة للتجارة

ــــــزم ـــ ــــوي، ولـــــــــذا فيل ــــاء الزكـــــ ـــاف إىل الوعـــــ ـــح التجـــــــــارة يضــــــ ــ ــــ ـــًا أن رب ــن املقـــــــــرر فقهــــــ ـــــــــف مـــــــ  املكل
ـــا  ــاة تبعـــــــــ ـــــا الزكــــــــــ ــــــــب فيهـــــــ ح جتــــ ـــتحقها، ألن األر ــيت اســـــــــ ح الــــــــــ ــــومي األر ـــــــــدخل يف التقــــــــ ـــ أن ي

  .)٢(للمال

  

  . حكم إخراج زكاة األرض منها

يتا، وبيان األقوال اختلف العلماء يف إخراج زكاة العروض منه   :فيما 

ــــــــول األول ـــــويت :القـــــــ ـــــال البهــــــــــ ــــــــــ ـــــــــة، ق ــــــــراج القيمــــــ ـــزئ إال إخـــــــ ـــــــ ــ ـــه ال جيـــ ـــــــــ ـــ ــــــــذ :" ( أن ) ويؤخـــــــ
ا حمل الوجوب ( أي من القيمة ) منها ( واجب ال   .)٣("ربع العشر) أل

ـــــــاين ـــ ـــول الث ـــــة، ورجحــــــــــه : القـــــــ ـــــ ــــــــول احلنفي ــ ــو ق ــــا، وهــــــــ ـــــروض منهــــــ ــاة العـــــ ـــــ ـــــــراج زكـــ ــــواز إخـــ جــــــ
  .وعليه فتوى كثري من علمائنا )٤(اإلمام ابن تيمية

                                                             
 .١٧/٤٦٢جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني  )١(
  .١٠٢أحباث وأعمال الندوة السابعة لقضا الزكاة املعاصرة املنعقدة يف دولة الكويت ص  )٢(
 .طبعة العدل -٥/٣٩كشاف القناع  )٣(
 .٢٥/٨٠جمموع الفتاوى )  ٤(

 



–  
 

 ٤٣من  ٢٧صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ــــزء مشــــــــاع  ـــــن األرض أو جــــ ـــزء حمــــــــدد مـــ ــــم إخــــــــراج جـــــ ـــــند مســــــــامهة يف(حكــــ ــــدمي ســـ  بتقــــ
 )ستحق الزكاةاألرض من املالك مل

ــــــا،  ـــــــــــروض منهـــــــــ ــــــــاة العــــ ـــراج زكـــــــ ــــــــــ ـــــواز إخــ ـــــــ ــ ــــــــراجح جـ ـــــــــــه الـــــــ ــــــــــعدي رمحــــ ـــــــــيخ الســـــ ــــــــــال الشــــــ قـــــ
ــــــال :"هللا ــاة مواســــــــــاة، فـــــ ـــــروض، ألن الزكـــــــــ ــــــــن العـــــ عـــــــــــروض مــ ـــاة ال ــــــــواز دفـــــــــــع زكـــــــ ـــــــــحيح جــ الصـ

  .)١("يكلفها من غري ماله

ـــــه هللاو  ز رمحـــــــــ ـــن  ــــــــــ ـــدالعزيز ابـ ـــــــــ ـــــــــيخ عبــ ــــــــــال الشـــــ ــــود  :"قــــ لنقــــــــــ ـــــــزئ، و ـــــا جيـــــــ ـــــــــــروض منهـــــــــ العـــ
  .)٢( ". أحسن وأحوط

ــــــةويف ف ــــوى للجنـــ ـــيخ : تـــــ ــــع عليهـــــــــا الشــــــ ــن الزكـــــــــاة، ووقـــــ ــل وأراض للفقـــــــــراء مـــــــ ــــــراء فلـــــــ جيـــــــــوز شـــ
ــــــيخ ز الشــــــ ـــــن  ـــــــدالرزاق ابــــــ ــها عبــــ ــــي ونصـــــــــ ــــــي :" عفيفــــــــ ـــــــــوهم األراضــــــ ـــــــــن أعطيتمـــ ــــان مــ إذا كــــــــ

ـــك  ــــــإن ذلــــــ ـــ ــــــــاة ف ـــائهم زكـ ـــــــني إعطــــــ ـــــويتم ذلـــــــــك حــ ــــ ــــــاة وقـــــــــد ن ــتحقون الزكـــ ـــــــل فقـــــــــراء يســـــــ ــ والفل
ــــاء ــــــــويل العلمــــــ ــ ـــــــــح ق ــــــــه يف أصـ ــ ــــــزئ عن ـــاوى. )٣("جيــــ ـــــــ ـــن الفت ـــــر مـــــــ ــــــــع آخـــــ ــــــــوز، : ويف موضــ ال جيــ

ـــــها ــود، ونصــــ ــــــيخ ابــــــــن قعـــــــ ز الشـــــــــيخ عفيفـــــــــي والشـــ ــن  ــــا الشـــــــــيخ ابــــــ ــــوز :" ووقــــــــع عليهـــــ ال جيـــــ
ـــــــــب ــــراء، والواجـــ ــــــاكن للفقــــــــ ــاء مســــــ ــــــــــ ــاة يف بن ـــــــــدفع الزكــــــــــ ـــ ـــا : أن ت ــــا لتموهلـــــــــ ـــــــلم ألهلهــــــــ أن تســـــ

  .)٤(."والتصرف فيها

ــــابط ـــــاة أن  والضـــــ ب الزكــــ ــــراج الزكـــــــــاة مـــــــــن أوســـــــــط املو يف  ـــــــي إخـــــ ــــــى املزكــ ـــ ـــــــده، عل جـــــــــود عنــ
  .)٥(وليس أدىن منه

                                                             
 .٥٦املختارات اجللية ص  )١(
ز  )٢(  .١٤/٢٥١جمموع فتاوى الشيخ ابن 
 .٩/٣٤١ فتاوى اللجنة) ٣(
 ٩/٤٦٤ فتاوى اللجنة)٤(
 .٨٤و ٧٥و  ٢٥/٣٦جمموع الفتاوى )  ٥(

 



–  
 

 ٤٣من  ٢٨صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

  :فللعقار أحوال: وعليه

ــــــــــه  ــــــه، وميلكـــ ــــــــهد عليـــــــ ـــــــــــنداً يشـــــ ـــــــــف ســ ــــــرج املكلــــ ـــة خيـــــــ ـــــــــــارات املبنيــــــــــ ـــــــــام والعقــ ــــاألرض اخلــــ فـــــــــ
  .للمستحق، وينتظر حىت تباع، مث يتسلم نصيبه من البيع

ـــــاعه أو  ـــــــــ ــــا مشـ ـــــــــ ـــــــــــك األرض إمــ ــــ ــــاة تل ـــــــــ ـــــــــتحق زكــ ـــــــك املســــــ ــــــــ ــــــة، فيمل ـــــــا األرض املخططـــــــــ وأمــــــــ
ــو ا ـــــــا هـــــــ ــــــا متوســـــــــطة، كمــ ــــى أرضـــ ـــــــري يعطـــــ ــــون التخيــ ــــــاة األخـــــــــرى، ويكـــــ ـــــواب الزكـــ ــــــال يف أبــــ حلـــ

  .للمستحق وليس لرب املال

  

  زكاة األراضي والعقارات الكاسدة 

ــــــــــام يف  ــــــــــاد العـــ ـــــــرف الكســـ ـــــد عــــــ ــــــــــاد، وقــــــــ ـــــابطًا للكســـ ـــــــــم ضــــــــ ــــــل العلــــ ـــــــــــالم أهـــــــ ــــد يف كــ مل أجـــــــــ
ـــــــــــث،  ــــذا البحـ ــود يف هــــــــ ـــــــــ ــيس مبقصـ ــــــــادي، ولــــــــــ ـــرف االقتصــــ ـــــــ ــــلالعــ ـــود بــــــــ ـــــاد  املقصـــــــــ الكســـــــ

ـــــع  ــــــروض للبيــ ــــق العقـــــــار املعـ ــذي يلحـــ ــوع الـــــ ـــو فيهـــــــا، وميكـــــــن الرجـــــ ـــة الـــــــيت هــــ أو املنطقــــ
  .فيه ألهل العرف من العقاريني

  :اختلف أهل العلم يف زكاة العروض الكاسدة على قولنيوقد 

ـــــــــاحبها :األول ــــــة صــ ــــــــت نيـــــ ـــا دامـــ ــــــاة، مــــــــ ــــــن الزكـــــ ـــع مـــــ ـــ ـــــاد ال مينـــــ ـــوار والكســــــ ـــــار  أن البــــــــ االجتــــــ
ــــــور، ـــــــب اجلمهــــــ ــــــــــه ذهـــــ ـــــــا، وإليــ ــــه هللا، ـــــ ـــــة رمحــــــــ ـــــــ ــــــــــن تيمي ــــــــــه ابــ ـــــوم ورجحــ ـــتندهم عمـــــــ  ومســـــــــ

  .)١(األدلة، وعدم وجود الدليل املخصص

                                                             
 . ٢٤٨/ ٤ين، املغ١٢٧/  ٢روضة الطالبني  ،٢/١٩٠ املبسوط )١(

 



–  
 

 ٤٣من  ٢٩صفحة 

 هـ٩/٥/١٤٣٧يف  العزيز بن سعد الدغيثرعبد. د: كتبه

ـــــــاين ـــــــك: الثــ ــ ـــــول مال ـــنة البيـــــــــع، وهـــــــــو قــــ ــــدة، وهـــــــــي ســــــ نة واحـــــ ـــ ــا لســــــ عهـــــــ ــــا إذا  . أنـــــــــه يزكيهـــــ
يت  .وتفصيله فيما 

  .)١(حتقيق مذهب املالكية ومدى إمكانية تطبيقه على هذه الصورة

  :قسم املالكية من ميتهن التجارة إىل صنفني

ــــــــاجر: األول ـــــــدير، التــ ــوو  املـــ ـــــعي مــــــــــن هــــــــ ـــــ ـــــــــعر بي ـــــر لسـ ـــــــــه مث احلاضـــــ ـــــــــريه خيلفـ  ،وهكــــــــــذا بغـ
ــــاة الو  . وحنــــــــوه كالبقــــــــال ـــع حــــــــىت عليــــــــه زكــــ ــــــو بشــــــــيء يبيـــــ ــــــدرهم ،قــــــــل ولــ ـــــــى ،كــ  املــــــــدير وعلـ

ـــذي ـــــــــو ع الـــــــ ــــدرهم ولـ ــوم أن بــــــ ــــــروض يقــــــــ ـــــــــه عــــ ــــر جتارتـ ـــــل آخــــــ ــــــــول كـــــ ــــــي حــ ـــــة ويزكــــ  ،القيمـــــ
  .النقد يزكي كما

ـــــــــاين ـــــر: الثـ ــــــــاجر احملتكـــــ ـــرتبص(التــ ــــــوو  )املـــــــ ــــذي هــــ ــــــــد الــــــ ـــــلعه يرصــ ــــــــواق بســـــ ـــــ األســ  اعوارتفـــــ
ـــــــــعار ــــــــرتط، و األســ ــــــــــوب يشـــ ــاة لوجـ ــه الزكـــــــــ ــع أن عليـــــــــ ـــــــــذهب يبيـــــــــ ــــــة أو بــ ـــــــــغ فضـــــ ـــــــــا يبلــ  ،نصــ

ـــــو ــــ ــــــــرات يف ول ــــد ،مـ ــــل أن وبعـــــ ــا يكمـــــ ـــــــه ع مـــــــ ـــا بــ ــــــه نصــــــ ـــ ــــي يزكي ــــا ويزكـــــ ــــــــه ع مـــــ  بعـــــــــد بـ
ــــك ــــــل وإن ذلـــ ــــرض أقــــــــام فلـــــــو ،قــ ـــنني عنـــــــده العــــ ــــــع فلـــــــم ســـــ ـــــه مث يبــ ــيس عـــ ــــه عليــــــــه فلـــــ  إال فيــــ

  يقبضه الذي املال ذلك يزكي واحد عام زكاة

  : ق مالك بني التاجر املدير واحملتكرسبب تفري

ــــاة ألن ــــــرعت الزكـــــ ــــة األمـــــــــوال يف شـــ ـــــ ــــــــو ،النامي ــــــــل الســـــــــلعة زكـــــــــى فلـ ــــــــام كـ ـــــــد - عـ ــ ــون وق  تكـــــــ
ـــــــــدة ـــــت - كاسـ ــن نقصــــــ ـــــرائها عــــــــ ــرر، ،شــــــ ـــــــــإذا فيتضـــــــــ ـــد زكيـــــــــــت فـ ـــــــــع عنــــــــ ـــــــإن البيـ ـــت فــــ  كانــــــــ

ــا كامنـــــــــا كـــــــــان فـــــــــالربح رحبـــــــــت ــــــــرج فيهـــــــ ــه؛ فيخـ ــــــه زكاتـــــــ ــــــــيس وألنـــ ــى لـ ــــرج أن املالـــــــــك علـــــــ  خيـــــ
  .آخر مال من مال زكاة

                                                             
تهد ، ٤٧٤ ،٤٧٣/  ١الشرح الكبري ) ١( القوانني الفقهية  ،١٠٩/ ٢شرح الزرقاين على املوطأ ) ١(، ٢٦١ ،٢٦٠/  ١وبداية ا

 .٢٨/٩٠و  ٤٥و ٢١/١٥جمموع الفتاوى  . ٧٠البن جزي 
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ـــــر،  ـــدير واحملتكـــ ــاجر املـــــ ــــــ ـــــــني الت ـــال فــــــــرق عنــــــــدهم بـ ــــور فـــــ ـــــراجحوأمــــــــا اجلمهــــ ـــــو الـــ ــدم وهـــ ، لعــــــ
ـــــــي  ـــــــــود املقتضــــ ـــــــــوال الصــــــــــحابة، مــــــــــع وجـ ـــــــن أقـ ــــــه، وال مـــ ـــوص عليــــ ــــدل يف النصـــــــ ورود مــــــــــا يــــــ

  .لذلك

  :حتقيق مذهب مالك يف عروض التجارة الكاسدة

ــوقي القــــــــــ ـــــالكي الدســــــــ ـــــــــه:املـــــ ــــا إذ:(قولـ ــا ال بوارهــــــ ــة ينقلهــــــــ ــــــــار وال للقنيــــــــ ــــــذا) لالحتكــ ـــــــــو هــــ  هـ
ـــهور ـــول وهــــــــو املشـــــ ـــــم، ابــــــــن قـــــ ــــــا ومقابلــــــــه القاســـ ــــــن مــ ــ ــــــحنون فــــــــع الب ــوم ال وســ ـــا يقــــــ  ر مـــــ

ـــا ــــــل منهـــــــ ــــــار، وينتقــــ ـــي وخــــــــــص لالحتكــــ ـــــــــن اللخمـــــــ ـــــــونس وابـ ـــــــــالف يـــ ـــــا اخلـ ــــــــل ر إذا مبـــــ ــ  األق
ــــــــإن: قـــــــــاال ــــــف ر فــ ــــــر أو النصــــ ــــــــوم مل األكثــــ ــــــاً  يقــ ــــن وقــــــــــال. اتفاقـــ ــري ابــــــ ـــــل: بشــــــــ  اخلــــــــــالف بـــــ

ــــــاء مطلقـــــــــاً  ـــى بنـــ ــــــم أن علــــــ ــــه للنيـــــــــة احلكـــ ـــــــو ألنـــــ ــــد لــ ً  وجـــــ ـــرت ـــــــــاع مشــــــ  وهـــــــــو للموجـــــــــود أو لب
  .)١(التوضيح يف قاله االحتكار

  :رمحه هللا الزرقا مصطفىوقال الشيخ 

ــــا إن" ــألتين مـــــ ـــــن عنـــــــــه ســـــــ ــــــــاة يف رأيـــــــــي مــــ ـــائع زكـ ــدة البضــــــ ــــاجر الكاســـــــ ـــــ ِّص، والت ـــــــرتب ـــــــي املــ  رأيــ
ـــه ــــدمي مـــــــــن فيــــــ ــــك مـــــــــذهب هـــــــــو القـــــ ــي - مالـــــ ــــه هللا رضـــــــ ـــــــذي وهـــــــــو - عنـــــ ر الــ ــــعِ ُشـــــ ُ  ي  كـــــــــالم

ــــــــيخ ــالم شــــ ـــــــــ ــن اإلسـ ــــــــــ ـــــــة اب ـــــ ــــــــه- )٢(تيمي ــــــــــانه، -هللا رمحــــ ــــا ستحســ ـــنه كمــــــــ ـــو استحســـــــــ  أخـــــــــ
ــــــــة ـــــــدكتور العالمــــ ــيخ الــــــ ـــــــــ ــــــــــاوي الشــ ، القرضـــ ــــــــًا ـــعاً  أيضـــــ ــــــــــرر وضـــــــــ ـــ ـــــــــالغ للضَّ ـــــــــن البــــ ــــــاجر عــــ  التـــــــ
ِّص، ــــرتب ــــــأ املـــــ ـــــــــيت فـــ ـــــــــه أُف ــــــريًا  دائمـــــــــاً  ب ــى تيســـ ـــــــ ــــــاس، عل ــــارات، يف ســـــــــيما وال النـــ ـــث العقـــــ  حيــــــ

ـــر ــــــــرتون فيهــــــــــا يكثـــــــ ــــــون املشــ ِّصــــ ــــــد يف املرتب ـــــــــدي التضــــــــــخم عهــــ ـــــام النقـ ــيما وال اليــــــــــوم، العـــــ  ســــــــ
ـــا يف ـــــــ ـــــــــث عاملن ــــذي الثالـ ـــه اســــــــــتمر الــــــ ـــــوط فيـــــــ ـــــ ـــة هب ـــــــــود قيمـــــــ ــــــــــة النقـ ــــــــيت الورقي ــ ـــــــردت ال  يف انفـــ

                                                             
 .١/٤٧٤حاشية الدسوقي  )١(
لد اخلامس والعشرين تلخيص  )٢( ً له، ولذا فهو عرض يف نسبته إليه نظر، ألن أول ا منه رمحه هللا من كالم ابن عبدالرب، وليس رأ

 .لألقوال دون ترجيح
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ــــــة، وظيفــــــــــة ــــ ـــذ التنمي ـــــــ ــــــت أن من ــــ ــابع حلَّ طــــــــ َ ــلَّ  امل ـــــاجم حمــــــــ ــــتخراج منـــــ هب اســــــ ـــــذَّ ـــــ ـــــــــة ال !! والفضـ
ـــــــن كثـــــــــري أمـــــــــام يبـــــــــَق  ومل ـــــيلة النـــــــــاس مــ ــا نقـــــــــودهم قيمـــــــــة حلفـــــــــظ وســــ ـــــــ ــــــرائية وقو  ســـــــــوى الشـــ

ــــــــا ــــــــــار إىل حتويلهـــ ـــــــــرتبص عقـ ـــــــه، والــ ــــ ـــــد ب ــــــ ــــــون وق ـــــا يرتبَّصـــــ ـــــــــــدداً  ــــــ ـــــــة، مُ ـــــــدداً  طويلــــ ـــــــن وعــــ  مــــ
ــــنني ـــــــــد الســـــــ ــــــــل قــ ـــــرات، إىل تَصـــ شــــــ َ ـــــــــــا مث الع ــــــــاجون عنـــــــــــدما يبيعو ـــــــا إىل َحيتـــ ـــــــالل. قيمتهــــ  وخــــ

ـــــك ــــــد ذلــــ ـــــع قـــ ـــا ترتفــــ ـــــــا قيمتهــــــ ـــــانوا كمــ ـــــــون كــــ ــن يتوقَّعــ ـــــــتمرار مـــــــ ـــاع اســ ــــة ارتفــــــ ــارات قيمـــــ قـــــــ َ  الع
، مكـــــــــان كـــــــــل يف ـــــــًا ـــع مل وإن تقريبــ ـــــــــا ترتفــــــ ط، ال فإ ــــيت فـــــــــأ ـــــــــِب ـــــ ــذه يف أف ـــــ هـــــــ ـــــــى اــــ ــ  تزكَّ

ـــرة ــــدة مـــــــ ـــــــــن واحــــــ ــــنة عـ ـــــدة ســــــ ـــني واحـــــ ــا، حـــــــ ـــــــــا بيعهــــــــ ــــــــب لكنهـ ــــــى أن جيــ ــى تزّكــــ ـــــــــاس علــــــــ  أسـ
ـــا ـــــــة قيمتهـــــــ ـــ ـــــة، احلالي ـــــــى ال املرتفعـــــ ـــ ـــــاس عل ــــا أســـــ ـــــــيت القدميــــــــــة قيمتهــــــ ـــ ـــــرتوها ال ــــا، اشـــــ ـــإذا ــــــ  فـــــــ
ــــــا كانــــــــت ـــــــد قيمتهــ ـــــن ارتفعــــــــت قـ ـــــــعاف عشــــــــرة البيــــــــع مـــ ــذا- أكثــــــــر أو مــــــــثالً  أضـ  واقـــــــــع وهــــــ
ا ً ــي يف كثــــــــــري ــــــــــا فــــــــــإن -األراضــــــــ ــد زكا ـــاً  تَزيــــــــ ـــــــن أضــــــــــعاف شــــــــــرةع أيضـــــــ ـــا عـــ ـــــــ ـــب زكا  حبَســـــــ

ـــا ـــــــُرتيْت  الـــــــــيت األوىل قيمتهــــــ ــــا اْشــ ـــــــذا ويف. ـــــ ـــا عـــــــــدل، هــ ــــــــه كمــــــ ـــــري أنـ ــــــف، علـــــــــى تيســــ ـــ  املكلَّ
ــــع ـــاق ودفـــــــ ــــه، لإلرهــــــــ ـــــــل عنـــــــ ـــــــرتبُّص ذلـــــــــــك ومثــــ ــــــــائع يف الــــ ـــة البضـــ ــــدة التجاريــــــــ ـــــــــد. الكاســـــــ ــ  وق
ــــــــاء نــــــــــصَّ  ـــــى الفقهــ ـــــ ــــــاجر أن عل ـــــــرَز  إذا التــــ ـــ ـــض أف ــــــه بعـــــــ ــــ ِ ــــــــَذه أموال ــــــه إىل ليأخــ ــــ ــــــتعماله بيت  الســــ
ــــه، ـــإن فيـــــ ـــــــهز  فــــــ ــ ــــف كات ــذ تتوقَّـــــ ـــــــ ــــك؛ من ــن خـــــــــرج ألنـــــــــه ذلـــــ ــــــــاق مـــــــ ـــــــارة نطـ ِجــ ـــــه، الـــــــــيت التّ ــــ ي ِ نَمّ  تُـ

ـــــــبح ـــــــــه فأصــــ ـــــــــتعماله بتحويلــ َ  الســ ــــري ــــاة ٍم، غـــــــ ـــــــــا والزكـــــــ ــــــي إمنــ ــــــال يف هـــــ ي املـــــ ــــامِ ــــــــــالً  النـــــــ  أو فعـ
  .كالنقود تقديراً 

ــــــي ــــــــة أن رأيـــــــــي ففـــ ــــرتبُّص حالـ ــرتبُّص مـــــــــّدة خـــــــــالل - الـــــ ـــــــ ُ  -ال ــــــــبه ــــــــذه تُشـ ــا هـ ِّص دام مـــــــ ــــــــرتب ُـ  امل
ريــــــــد ال ُ ـــــــع ي ــــــال بيـ ـــــــل فيــــــــه، ملــــــــرتبَّصا املــ ــزِل تركــــــــه بـ ـــــن مبعــــــ ــــــداول عـــ ــــــل إىل التــ ـــــري أجــ ـــــــدَّد، غـــ  حمـ

ـــــــــة هــــــــــذه يف فاملــــــــــال ـــــبح احلالـ ــري أصـــــ ــــــف أو م، غــــــــ ــــ ـــاء، متوّقِ ــــــــــديون النمـــــــ ـــــــــري كال ــــــوة غـ  املرجــــ
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ـــــاء ــــــو( الوفــــــ ــــــــــا ولـــــ ـ ّ ــــــــت َأ ــــــــاً  كانـــ ــــــات أمثـــ بيعـــــ َ ــــــة، مل ـــــــت راحبـــــ ــــا وليســــ ــــنة قروًضـــــــ ـــا) حســـــــ ـــــــــ  فإ
  .)١( تَقديرًا  ولو ميةً  تكونَ  أن عن خرجت استيفائها من األمل نقطاع

ـــال ــه فقـــــــ ـــــــالف مذهبــــــــ ــــــــدالرب خـــ ــــن عبــ ـــح ابــــــ ــــــد رجـــــــ ــــــدير إن :"وقــــ ـــريه املــــ ـــــــــوم ســــــــــواء وغـــــــ  يف يقـ
ــــــل ــــــــام كــــ ــي عــ ــــان إذا ويزكــــــــ ـــــــــرا كــــــ ـــــــــا ،جـ ــــرب مل ومــــــــــا ر ومـ ــــــ ـــــن ي ـــــــــلعته مـــــ ـــــوى إذا سـ  بــــــــــه نـــــ

ـــــارة ــد التجـــ ـــرتيها أن بعــــــ ــــــواء للتجــــــــارة يشـــــ ـــو ،ســ ـــــــول وهـــــ ــــــحيح قـ ــــه املــــــــ صــ ــــ ــاط مــــــــن في  االحتيــــــ
ـــــني ألن ؛ ــن العــــــــ ـــــــــ ــــــذهب مــ ـــــورق الـــــــ ــــــــ ــــ ال وال ــــــــــا اءمنـــــــــ ــــــب إال هلـــ ـــــــ ـــــــــارة بطل ــــــا التجــــ ـــإذا فيهـــــــ ــــــــــ  ف

ــــعت ـــــروض يف العــــــــــني وضــــــ ــــــــارة العـــــ ــــــم للتجــ ــــا حكــــ ــم هلــــــ ـــــني حبكــــــــ ــــــــل يف فتزكــــــــــى العـــــ ــول كــ  حــــــــ
ــا ــى كمــــــ ــــــني تزكــــــ ـــل العــ ــر مــــــــن وكـــــ ــــــلعته انتظــــــ ـــــيت بســ ـــ ـــــــا ال ـــــــارة ابتاعهـ ـــــــود للتجـ ــــــىت الــــــــربح وجـ  مــ
  .)٢(مدير فهو جاءه

ـــه هللا ز رمحــــــــ ــــن  ــــــــدالعزيز ابـــــــ ـــــــيخ عبـــ ــال الشــــ ــذا  :"قـــــــــ ـــــــة يف هـــــــــ ــــــــول املالكيــــ ـــــــق أي يف ( قـــ التفريــــ
ــــة ـــدة والرائجـــــــ ــــــــــني العـــــــــــروض الكاســــــــ ـــــــــرعية) ب ــة الشــ ــعيف خمـــــــــــالف لألدلـــــــــ ـــــــــول ضـــــــــ ـــو قـ  " .فهــــــــ

ــــــــــه تلميـــــــــــذه .)٣( ـــن عثيمـــــــــــنيووافقـ ــــــــ ـــــــيخ اب ــــــدم الشــــ ــــه هللا يف عـــــ ــــــــــق رمحـــــــ ـــــــــروض  التفريـ ــــــــني العــ بـــ
  .)٤(الكاسدة والرائجة لعموم األدلة

ـــــيخ  ـــــــــال الشـــــ ـــع قـ ــــرح املمتـــــــ ـــــــن دمحمويف الشــــــ ـــ ـــاحل ب ــــــه العثيمــــــــــني صـــــــ  مهمــــــــــة مســــــــــألة:  هللا يرمحــــ
  . للبيع املعدة األراضي تكسد حني وذلك عنها السؤال يكثر

ــه ـــــرتى:  مثالـــــــ ـــــان اشــــ ــــــــت أرضـــــــــا إنســــ ــــــد ومل الغـــــــــالء وقـ ـــن جيـــ ـــــــه يشـــــــــرتيها مــــــ ــ  وال بقليـــــــــل ال من
  ؟ ال أو ،الكساد مدة يف زكاة عليه فهل ،بكثري

                                                             
 ..١٣٦-١٣٥فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا ص  )١(
 .١/٩٧الكايف  )٢(
ز  )٣(  .١٤/١٦٢جمموع فتاوى الشيخ ابن 
 .٦٢١ف/ ١٨فتاوى الشيخ العثيمني  )٤(
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ــــــــــواب ـــرى:  اجلـ ــــض يــــــــ ــاء بعـــــــ ـــــه:  العلمـــــــــ ــــــــــيء ال أنــــــ ــــــــه شـ ــــذه يف عليـــ ــــــال هـــــــ ــــــذا ألن ؛ احلـــــ  هـــــ
ــــــى الــــــــــدين يشـــــــــبه ـــــر علـــ ـــــــــتمكن حــــــــــىت فيـــــــــه التصــــــــــرف عـــــــــدم يف املعســـــ ــــا مــــــــــن ي ـــإذا ،بيعهـــــ  فـــــــ

ــــــــــا ــذ عهـ ـــــــــا حينئـــــــــ ــه قلنـــ ـــــــنة زك:  لـــــــــ ــــــع لســــ ــط البيــــــ ـــــــذا ،فقـــــــــ ـــــــــة يف وهــــ ـــــــــري احلقيقـــ ـــــــى تيســ  علـــــ
ـــــــة ـــــــــه ،األمـــــ ــــــة وفيـــ ــــــــد موافقــــــ ــــذا ألن ؛ للقواعــــ ــــــــــل هــــــــ ــــــول الرجــ ــــــــر ال أ:  يقــــــ دة أنتظــــ ـــــــز  أ الـــــ
ــــــــر ـــــــن أنتظــــ ــــول مـــــ ـــــــــع:  يقــــــــ ـــــــــها واألرض ،يل بـــ ــــت نفســـ ــاال ليســــــــ ـــــــــ ـــــــــــو مـ ــــا يف زكـ ــــــــ ــــــىت ذا  حــــــ

  . عينه يف الزكاة عليك بجت:  نقول

ـــــــــا ـــــــدراهم أمــــ ـــاة الــــــ ـــــــــ ـــــــــك يف املبقـ ــــــندوق يف أو ،البنــــ ـــــــن الصـــــــ ــــــــل مــــــ ــــــرتي أن أجـــــ ــــــــــا يشـــــــ  دارا ـــ
  . زكاة فيها أن شك ال لكن تزيد ال فهي ،صداقا جيعلها أو ،للسكىن

ــــــرق ــــــا والفــــــ ــــــني بينهــــــ ــــدة األرض وبــــــ ــــــاة أن:  الكاســــــــ ـــــة الزكــــــ ـــــــ ــــــــــني يف واجب ــــــدراهم عــ ــــــ ــا ،ال  وأمــــــــــ
ـــاة ــــــروض يف الزكــــــــ ــــــــــي العـــــ ــــــــة فهـ ـــا يف واجبـــ ــــــــــا ،قيمتهــــــــ ــــــــــني وقيمتهـ ـــــاد حـ ــــــــري الكســــــ ـــــــدور غـــ  مقــــ
  .)١(املعسر على الدين مبنزلة فهي عليها

ـــك  ـــــــــول مالـــــــ ــــــا قـ ـــــــــوي فيهــــ ــــــــه يقـ ــ ــــــح أن ـــــه واضــــ ـــــ ـــــــــني رمحــــــــــة هللا علي ــن عثيمـ ــــــــ ـــــــيخ اب ــــــــالم الشـــ وكــ
ـــــــه ــــــــذا : "بقولـــــ ـــــــــة يف وهــــ ــــــــــري احلقيقـــ ــــــــى تيســ ـــة علــــ ـــــه، األمـــــــــ ــة وفيـــــــ ــــد موافقــــــــــ ـــــــن "  للقواعــــــــ ولكـــــ

ـــــــــب  ــــــــة جلانـــ ــــــــواه تقويــــ ـــــل فتــــ ــوب، فهـــــــ ـــــــــ لوجـ ــــــــيت  ـ ــــــه يفـــ ــــــــدم أنــــــ ــــــًا أن تقــــ ـــــــــاط، خصوصــــــ االحتيـــ
  .االحتياط ال يصح تطبيقه للمتصرف عن الغري كويل اليتيم وحنوه

ــوى ب ـــــــــه هللا بفتـــــــــ ــــــــيت رمحــ ـــــــد أفـــ ـــارة وقــــ ـــدة للتجــــــــ ـــــــارات املعــــــــ ـــــن العقــــ ـــاة مــــــ ــــــراج الزكــــــــ ــ ــة إخـــ طريقـــــــــ
  :"رمحه هللا الشيخ ابن عثيمني، فقال حال كسادها

ـــان إن - ١ ــــــوال اإلنســـــــــان عنـــــــــد كــــــ ــــن أمـــ ــــــي أن ميكـــــ ـــــــا يزكـــ ــا أدى منهــ ـــــــ ـــــــن زكا  مـــــــــوالاأل مــ
  عنده، اليت

                                                             
 .٦/٣٢الشرح املمتع  )١(
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ــــــــن مل وإن - ٢ ـــــــده يكـــــ ــــذه إال عنـــــــ ـــــــي هـــــــــ ـــــدة األراضـــــــ ـــــــــــإن الكاســــــــ ـــــه فـــ ــــذ أن لــــــــ ـــــــــع خــــــــــ  ربـــــ
ـــــرها ــــــــــا عشــــــ ـــى ويوزعهـ ـــــــراء علــــــــ ــــــــــت إذا الفقــــ ــان يف كانـ ـــــــن مكـــــــــ ـــــــع أن ممكــــ ــــــــا ينتفــــ ـــــــري ـــ  الفقــــ
  ويعمرها،

ـــد وإال - ٣ ــا فليقيــــــ ــوب وقـــــــــت قيمتهـــــــ ــاة وجـــــــ ــؤدي الزكـــــــ ــا ليـــــــ ـــــــ ــــــا زكا ـــــد فيمـــ ـــــــا، إذا بعــــ  عهـــ
ـــــون ــذه وتكــــ ــــل األراضـــــــــي هــــــــ ـــدين مثــــــ ــــذي الــــــ ـــــــــد الــــــ ــــري شــــــــــخص عن ــــــتطيع ال فقـــــ  الوفــــــــــاء، يســــ
ــــــــاة ـــــــب ال فالزكـــ ــه جتــــ ـــبض إذا إال عليـــــــــ ــــــدين، قــــــــ ـــــ ــــــــــحيح ال ــــــــه والصـ ــبض إذا أنـــ ــــدين قـــــــــ ـــــــن الـــــــ  مــــ
ــدين ــــــه فإنـــــــــه معســـــــــر مـــــــ ـــــنة يزكيـــ ــــــدة ســــ ـــط واحـــ ــــــو ،)١(فقــــــ ــــــان ولـــ ـــــــد كـــ ــــرية ســـــــــنني بقـــــــــي قــ  كثـــــ

  .الفقري عند

ــــــــن ـــــــــال أن وميكــ ـــــــــذه يف يقـ ـــــــــي هـ ــــــدت الــــــــــيت األراضـ ـــــــــد ومل كســــ ـــــــن جيـ ــــــرتيها مـــ  أن ممكــــــــــن يشــــ
ـــــــال ـــــــــه: يقــــ ــ ــــــــا ال إن ــــــنة إال يزكيهـــ ـــــــــدة ســـــ ــــــــنة واحــ ـــــــع، ســـ ــــ ــــــن البي ـــوط ولكـــــ ــــــا إذا األحــــــــ  أن عهـــــ
ــــــا لكــــــــل يزكيهــــــــا ــــــرق ألن الســــــــنوات؛ مــــــــن مضــــــــى مــ ـــا الفــ ـــــــذه أن الــــــــدين وبــــــــني بينهـــــ ـــك هـ  ملـــــ

  .)٢(أعسر لكونه خربت فقري ذمة يف والدين بيده،

ـــــــق  ـــه أن يطبــــ ــــــار ولــــــــ ـــــــــد لالجتـــــ ــــــــــد املعــ ــــار الكاسـ ــــــــــن العقـــــــ ــــــــقط عـ ــــاة ال تســـ ـــــــــراجح أن الزكـــــــ ــ وال
  . يف فتوى الشيخ ابن عثيمني رمحه هللالطريقة املذكورة 

  .األرض الزراعية إذا كانت للتجارةزكاة 

ــــــاة  ــــــد الزكــــــ ــــــــــن قواعـــــ ـــــــرر الفقهــــــــــــاء أن مــ ـــع االزدواج فييقــــ ـــــــامنـــــــــ ـــــــد هــــ ــيب  وقـــــ ــــــن النــــــــــ -روي عــــــ
  .وال يصح مرفوعاً ، )٣("ال ثين يف الصدقة: "أنه قال -ملسو هيلع هللا ىلص

                                                             
ز رمحه اختلف أهل العلم  )١( ن الدين على املماطل يزكى لسنة واحدة، ورجح الشيخ ابن  يف هذه املسألة، ورجح الشيخ قول مالك 

 . هللا أنه ال زكاة فيه
 .٤٤٥-١٧/٤٤٤جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني  )٢(
د الدكنطبع حيد - ٢١٨/ ٣: ، ورواه ابن أىب شيبة يف املصنف٢٧٥رواه أبو عبيد يف األموال ص ) ٣(  )ر آ
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ــــــــارة ـــــــدة للتجـــ ــــــــــة املعــــ ــا األرض الزراعيـ ــــــــت  وأمـــــــــ ـــــــاةإذا كانـــ ـــــــــه الزكــــ ــا جتـــــــــــب فيــ ــــــــــات ممـــــــــ  املزروعـ
  :اختلف العلماء فيها على قولني فقد

ــــول األول ـــــــاة  :القـــــــ ــــى إال زكــــ ـــــــارة ال تزكـــــــ ــــــدة للتجــــ ـــــــــة املعـــــ ن األرض املزروعــ ـــــــة  ــــ ــــــــــول احلنفي قـ
ـــــــــــارة، ـــــــدة للتجـــ ـــت معـــــــ ـــــــــ ـــو كانــ ـــــــــ ــــــــــة األرض ولــ بــــ ـــــــــى رق ـــــن األرض، وال تزكـــــ ـــارج مـــــــــ ـــئال اخلـــــــــــ ـــــــــ  لــ

ـــــــع ــــــان جيتمـــ ــــــــاىل  حقــــ ـــــــــال يف تعــ ـــــد مـ ــإن.  واحـــــ ــــــــا مل فــــــــ ــــــب يزرعهــ ــــاة جتــــ ـــــــــارة زكــــــ ـــا التجـ  فيهـــــــ
  .)١(املانع يوجد فلم ،العشر وجوب لعدم

ـــــاين ــــــــ ــــــول الث ـــــــــول: القـــــــ ــة قــــ ـــــــــ ـــــــافعية املالكيــ ـــة والشــــــ ــــــــــ ــالني،  واحلنابل ـــــــــ ـــــــــاة يف املــ ــــــوب الزكــــ بوجـــــــ
ـــــــه ــــب عليــ ـــــاة فتجـــــ ـــــــائر األرض رقبـــــــــة زكــــ ـــروض كســ ــــارة عــــــ ــــل التجـــــ ــــــال بكـــــ ـــاة، حـــ اخلـــــــــارج  وزكــــــ
ـــــن األرض  ـــــــاة مـــــــ ــــراج زكـــــ ـــــــة إخــــــــ ـــــنهم يف طريقـــــ ـــــالف بيـــــــ ــــــــى خـــــــ ـ ـــ ــــــــرعي عل ــــــــه الشــــ ــــــــــى الوجــــ ــ عل

  :احلبوب والثمار على أقوال

ـــــــاة : األول ــــــــــى زكـــــ ـــــــنة األوىل يزكــ ــــــــــن األرض يف الســـــ ـــــــــارج مــ ن اخلـــ ـــالوا  ــــــــــة فقـــــــــ ــ ـــــل املالكي فصـــــــ
  .)٢(اخلارج من األرض، وما بعدها يزكى زكاة عروض جتارة

ــــــــاين ـــارة: الثـ ـــروض جتــــــ ـــــــــع زكـــــــــاة عـــــــ ـــــــه يزكـــــــــى اجلمي نـــ ـــــــافعية  ــــال الشــ ــــــــه ")٣(وقـــــ ـــــــي ووافقـ القاضـــ
ــحابه  ـــــــــ ــــة(وأصـــ ـــــــــ ـــــــن احلنابلـ ـــــالوا )مـــــــ ــــــــ: فقـــــــــ ــع يزكــــــ ــــــــــ ــــــزرع(ى اجلميــ ـــــىن األرض والــــــــ ـــــــاة ) يعـــــــــ زكـــــــ

ــــارة   ــــــــاة التجــــــ ـــــــه زكــ ـــارة فتجــــــــــب فيـــ ـــــال جتـــــــ ــــــه مـــــ ــ ــــــــه، ألنــ ــــــــأ إليــ ـــــــر أن أمحــــــــــد أومــ القيمــــــــــة، وذكـــ
  . )٤(كالسائمة

  
                                                             

 . ١٥ ،١٠/  ٢حاشية ابن عابدين  )١(
 . ٤٧٥/  ١الدسوقي على الشرح الكبري  )٢(
 .٢/٣٨٦، الفروع البن مفلح ٢/٢٧٢حاشية اجلمل  ٣٠/  ٢املنهاج وشرحه والقليويب  )٣(
  .١/٤٠٨رجح صاحب شرح منتهى اإلرادات قول القاضي  )٤(

 


